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Rabbi Chaim Shmulevitz teaches us that there is a reason 

why the seder is organized in a question-answer format. When 

a person visited the Beis HaMikdash, he would always enter 

through one gate and exit from a different gate.  According to 

Rabbi Yaakov Emden the reason for this was to avoid familiar-

ity of the Beis HaMikdash.  Every time a person visited this ho-

ly place he was to feel excited and special. We would never 

want him to lose this feeling. Therefore he would always find a 

new way to enter and exit our holiest sanctuary.  

Each year as we sit down at the seder we also want to avoid a 

feeling of mundane familiarity. It is so important that we pique 

curiosity in any way possible. It is crucial that we keep things 

exciting for our children.  Each year at ASHAR, as the Pesach 

season approaches, we come up with new and innovative 

ways to excite our girls. This year was no different. Though our 

circumstances were crazier than ever before, our wonderful 

teachers found a way to make the Hagaddah exciting and new 

and our girls did a wonderful job learning, working and follow-

ing direction.  

In the merit of the righteous women Hashem redeemed our 

nation from the slavery in Egypt.  In the merit of this next gen-

eration of righteous women may Hashem protect us and bring 

the geulah speedily in our days.  

Chag Sameach! 

Mrs. Debby Jacobson 

Principal- Girls Division 



 
 

ִדיַקת ָחֵמץ    בְּ
 

נּו ַעל  יו, ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ֶלְך הָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶֽ רּוְך ַאתָּ בָּ
ֵמץ.  ִבעּור חָּ

 
א ִבַעְרֵתּה  א ֲחִמֵתּה ּוְדלָּ א ִבְרשּוִתי ְדלָּ א ְדִאכָּ א ַוֲחִמיעָּ ל ֲחִמירָּ כָּ

א. א ְדַאְרעָּ ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכַעְפרָּ א ְיַדְענָּא ֵליּה ִלבָּ  ּוְדלָּ
   

 

 ִבעּור ָחֵמץ 
 

א ֲחִזֵתּה, ַדֲחִמֵתּה  א ִבְרשּוִתי ַדֲחִזֵתּה ּוְדלָּ א ְדִאכָּ א ַוֲחִמיעָּ ל ֲחִמירָּ כָּ
א  ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכַעְפרָּ א ִבַעְרֵתּה, ִלבָּ א ֲחִמֵתּה, ְדִבַעְרֵתּה ּוְדלָּ ּוְדלָּ

א.  ְדַאְרעָּ
   

 

ִשיִלין   ֵערּוב ַתבְּ
 

נּו ַעל  ֶֽ יו, ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
 ִמְצַות ֵערּוב.

 
נָּא ַלאפּוֵיי ּוְלַבּׁשּוֵלי ּוְלַאְטמּוֵני ּוְלַאְדלּוֵקי  ֵרא לָּ א ְיֵהא שָּ ַבֲהֵדין ֵערּובָּ
ל  נּו ּוְלכָּ א לָּ א ְלַשַבתָּ בָּ א טָּ נָּא, ִמּיֹומָּ ְרכָּ ל צָּ נָּא ּוְלֶמְעַבד כָּ א ּוְלַתקָּ ְשַרגָּ

ֹּאת. ִעיר ַהז ִרים בָּ ֵאל ַהדָּ  ִיְשרָּ

    ערב פסח  



What’s with the Number Four? 

We drink 4 cups of wine for the four expressions of redemption  

The Divrei Negidim explains that the nation of Israel was subjugated threefold. 

Firstly, they were in exile, as strangers in a strange land. Secondly, not only were 

they in exile, but they were enslaved in exile. Lastly, not only were they enslaved, 

but they were tortured, physically and mentally. G-d first told us that he would take 

us out from under the burdens Egypt placed on us. G-d then told us that we would 

be saved from the slavery. Finally, we were told that we would be redeemed. This 

would bring the nation to a point where they would not be persecuted slaves in ex-

ile. But what would they be? 

That is the point of the fourth expression – And I will take them to Me as a nation. 

The nation would now be a just that – a nation, with a purpose. 

The number four signifies this completion, this fullness. The nation of Israel became 

full and complete upon the fulfillment of the fourth utterance of redemption, this 

fourth and final stage in their development. 

We ask 4 questions   

These four questions are enough to set the very tone we need on this night. They 

are a perfect summation of all that needs to be said in order to get the ball rolling at 

the Seder. They point out four practices that are unique to this evening, and that do 

not all fit into the same logical category. They are a set of questions that are com-

plete and full. Nothing more needs to be asked. Only answers are needed. 

We talk about the 4 sons  

The Divrei Negidim explains that the four sons are also a ‘complete set' 

These four sons represent all the elements on the intellectual spectrum. There are 

those who are highly motivated, minimally motivated, and those who need more 

than motivation to bring them to a level of understanding. The Torah addresses the 

needs of each of these children and are instructed and told about the departure 

from Egypt in a way that best suits their level of understanding. But what about that 

child who knows just fine what is going on, but could care less? What about that 

son who is not using his knowledge for good, productive purposes? The Torah has 

an answer for him as well. 

These four sons and their respective responses are all the Torah needed to cover 
any situation. They are complete. They satisfy all options. Again, the number four 
signals a whole, a fullness, and a completion. 

 -Shared by Morah Ora Koenig (Torah.org) 
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 השמות של פסח



 



Simanei HaSeder:  

At the Seder, there is a very specific way that we conduct ourselves. We follow the 

exact order of the simanei haseder.  Why must we be so organized? Wouldn’t it 

make more sense to begin with the meal and then tell the story of Yetziat Mitz-

rayim?  

There are several different reasons for this. First, a very fancy meal always in-

cludes a menu and a program. At the seder, we are like kings and therefore we 

must have a seudah that is fit for a king. Second, to remind us that everything Ha-

shem does is in a specific order and according to a perfect plan. On Pesach, Bnei 

Yisrael understood that there was a reason for all of the suffering that they had ex-

perienced in Mitzrayim. Finally, as we begin our preparations for receiving the To-

rah it is important that we remain organized and focused on the important things. 

          -Morah Frieda Salb  



ה    רָּ  ְקעָּ

 מְרֹור  -בְיצְה  -זְרֹוע 
 חְזְרְת -כְרְפְס  -חְרֹוסְת 



 ַקֵדׂש  
When the father comes home from shul Pe-

sach night, he makes ִקידּוש right away so that 
the small children should not fall asleep. 

 

 ּוְרַחץ  
We wash our hands, but we do not say the 

כָּה ִים – ְברָּ .ַעל ְנִטיַלת יָּדָּ  

 

 ַכְרַפס  
We take a piece of vegetable less than a .  ְכַזִית
We dip it into salt water, and we say the כָּה  ְברָּ

ה – מָּ ֲאדָּ . בֹוֵרא ְפִרי הָּ We have in mind that the 
כָּה רֹור should also include the ְברָּ .מָּ  

 

 ַיַחץ  
We take the middle ה  . that is called ַמצָּ  We ֵלִוי
break it in half; the larger piece we put away 
for the ן , ֲאִפיקֹומָּ and the smaller piece we put 

back between the two ַמצֹות.  

 

 ַמִגיד  
We read the ה דָּ א ַעְניָּא from ַהגָּ א ַלְחמָּ  until הָּ

ֵאל ַאל ִיְשרָּ .גָּ  

 

 ָרְחָצה  
We wash our hands, and we say the כָּה ַעל – ְברָּ

ִים  .ְנִטיַלת יָּדָּ  

 

 מֹוִציא  
We take all three ַמצֹות in our hands and we 

say the כָּה ֶרץ - ְברָּ אָּ .ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ  

 ַמָצה  
We put down the bottom ה  and we ַמצָּ

say the כָּה  ְברָּ

ה.  ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ
 

 ָמרֹור  
We take a ְכַזִית of  רֹור . מָּ We dip it into 
כָּה and we say the ֲחרֹוֶסת .ַעל ֲאִכיַלת –ְברָּ

רֹור  מָּ
 

 כֹוֵרך  
We take a ְכַזִית of  רֹור . מָּ We put it 

between two pieces of ה ) ַמצָּ taken from 
the bottom ( ה , ַמצָּ and we say  ש ֵזֶכר ְלִמְקדָּ

.ְכִהֵלל  
 

ְלָחן   עֹוֵרְך  שֻׁ
We eat a בֹוד יֹום טֹוב ה ְלכָּ .ְסעּודָּ  

 

 ָצפּון  
We eat the ן .ֲאִפיקֹומָּ  

 

 ָבֵרְך  
We pour the third cup, and we say  ִבְרַכת

זֹון .ַהמָּ  
 

 ַהֵלל  
We pour the fourth cup and we say ַהֵלל.  

 

 ִנְרָצה  
We pray and hope that Hashem accepts 

this ֵסֶדר  and that  ִַשיח  should come מָּ
ֵמן! ה ְביֵָּמינּו אָּ   ִבְמֵהרָּ

  ַהֵדֶדר  





א ְבִריְך הּוא  ן ְלַקֵּים ִמְצַות כֹוס ִראשֹון ֵמַאְרַבע כֹוסֹות ְלֵשם ִיחּוד קּוְדשָּ ן ּוְמזּומָּ ִהְנִני מּוכָּ
ל ם ְבֵשם כָּ ִמיר ְוֶנְעלָּ ֵאל.-ּוְשִכיְנֵתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא טָּ  ִיְשרָּ

 

ֶקר(  לשבת   ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹּ

ֶרץ ְוכָּל אָּ ַמִים ְוהָּ ם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים -יֹום ַהִּׁשִּׁשי, ַוְיֻכּלּו ַהּׁשָּ אָּ ְצבָּ
ת ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי,  ה, ַוִיְשבֹּ שָּ ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּ

ל ֵרְך ֱאֹלִהים ֶאת-ִמכָּ ה: ַוְיבָּ שָּ יֹום ַהְּׁשִביִעי, -ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּ
ל ַבת ִמכָּ תֹו, ִכי בֹו שָּ א ֱאֹלִהים -ְמַלאְכתֹו, ֲאֶשר-ַוְיַקֵדש אֹּ רָּ בָּ

 ַלֲעשֹות:(
 

ן ְוַרבֹוַתי: נָּ ן ְוַרבָּ נָּ רָּ  ַסְבִרי מָּ

ִרי ַהָגֶפן: ָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא פְּ  ָברּוְך ַאָתה יְּ
 

נּו ִמכָּל ַחר בָּ ם, ֲאֶשר בָּ עֹולָּ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ם, -בָּ עָּ
ל נּו ִמכָּ יו, ַוִתֶתן-ְורֹוְממָּ נּו ְבִמְצֹותָּ שֹון, ְוִקְדשָּ ה -לָּ נּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהבָּ לָּ

ה, ַחִגים ּוְזַמִנים  ה ּו( מֹוֲעִדים ְלִשְמחָּ תֹות ִלְמנּוחָּ )לשבת:  ַשבָּ
שֹון ֶאת ת ַהֶזה ְוֶאת-ְלשָּ . ַחג ַהַמצֹות ַהֶזהיֹום( -יֹום )לשבת:  ַהַּׁשבָּ

ֶדש, ֵזֶכר ִליִציַאת  א קֹּ ה,( ִמְקרָּ ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, )לשבת:  ְבַאֲהבָּ
ל נּו ִקַדְשתָּ ִמכָּ ַחְרתָּ ְואֹותָּ נּו בָּ ִים. ִכי בָּ ַעִמים. -ִמְצרָּ הָּ

ְדֶשָך ת( ּומֹוֲעֵדי קָּ ה  )לשבת:  ְוַשבָּ )לשבת:  ְבַאֲהבָּ
ה ְייָּ,  רּוְך ַאתָּ נּו: בָּ שֹון ִהְנַחְלתָּ ה ּוְבשָּ צֹון( ְבִשְמחָּ ּוְברָּ

ֵאל ְוַהְזַמִנים: ת ְו( ִיְשרָּ  ְמַקֵדש )לשבת:  ַהַשבָּ
 

 )כשחל יו"ט במוצאי שבת מוסיפים כאן ברכות הבדלה(

ֵאש: ם, בֹוֵרא ְמאֹוֵרי הָּ עֹולָּ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
 

ל ֵבין אֹור  ֶדש ְלחֹּ ם, ַהַמְבִדיל ֵבין קֹּ עֹולָּ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ַעִמים, ֵבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶשה. ֵבין  ֵאל לָּ ֶשְך, ֵבין ִיְשרָּ ְלחֹּ

. ְוֶאת ת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַדְלתָּ יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶשת ְיֵמי -ְקֻדַּׁשת ַשבָּ
. ִהְבַדְלתָּ ְוִקַדְשתָּ ֶאת רּוְך -ַהַמֲעֶשה ִקַדְשתָּ ֶתָך. בָּ ֵאל ִבְקֻדּׁשָּ ַעְמָך ִיְשרָּ

ֶדש:( ֶדש ְלקֹּ ה ְייָּ, ַהַמְבִדיל ֵבין קֹּ  ַאתָּ
 

ָמנּו  ִקיְּ ָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו וְּ ָברּוְך ַאָתה יְּ
ַמן ַהֶזה: ִהִגיָענּו ַלזְּ  וְּ

 ַקֵדש   



 ּוְרַחץ  
 

We wash our hands, but we do NOT say .. ִים  .ַעל ְנִטיַלת יָּדָּ  

 ַכְרַפס  
 

We take a piece of vegetable less than a .ְכַזִית  We dip it into salt water, and we 

say  . ה מָּ ֲאדָּ -בֹוֵרא ְפִרי הָּ We have in mind that the כָּה  should also  ְברָּ

include the רֹור  מָּ

רּוְך   ה: בָּ מָּ ֲאדָּ ם, בֹוֵרא ְפִרי הָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ   ַאתָּ



   ַיַחץ  
 

We take the middle ה that is called ַמצָּ  We break -  ֵלִוי

it in half; the larger piece we put away for 

the ן  and the smaller piece we put back  ֲאִפיקֹומָּ

between the other two ַמצֹות 





 ַמִגיד  
 

We read the ה דָּ  ַהגָּ

This is the poor bread ָמא ָהא ָיא ַלחְּ ַענְּ  

that our parents ate ָהָתָנא  ֲאָכלּו ִדי ַאבְּ  

in the land of ָעא מצרים ַארְּ ָרִים בְּ ִמצְּ דְּ  

all those who are hungry ִפין ָכל ִדכְּ  

let them come and eat ֵיכֹול  ֵייֵתי וְּ

all those who are in need ִריְך ָכל ִדצְּ  

let them come and make the ַסח קרבן פסח ִיפְּ  ֵייֵתי וְּ

this year ָהַשָתא 

we are here ָהָכא 

in the coming year ָשָנה ַהָבָאה לְּ  

(hopefully) we will be in ישראל ארץ ָעא  ַארְּ ָרֵאל בְּ ִישְּ דְּ  

this year ָהַשָתא 

we are slaves ֵדי  ַעבְּ

in the coming year ָשָנה ַהָבָאה לְּ  

(hopefully) we will be free people ֵני חֹוִרין בְּ  



 ָכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול
It was the afternoon before Pesach, and Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev was 

walking through the streets of the Jewish quarter.  He approached one person and 

asked him if he had a certain illegal substance that he could secretly buy. The fel-

low replied that he could sell him as much as he wanted.  

Then he asked the man if he had any chometz to sell him. The man immediately 

turned pale “Rebbe, it’s after the time when one may not own chometz. Of course I 

don’t have any chometz.” Reb Levi Yitzchok looked to heaven and said: "Hashem, 

look down with pride at Your people! The Czar has border guards and tax-

commissioners dedicated to his commands. The police and the courts are devoted 

to tracking down and punishing smugglers and black-marketers, and yet, anything 

one could possibly want is available. Then look at your people. It has been over 

3,888 years since you commanded us to observe Pesach. No police, no guards, 

no courts and jails enforce this law — and yet you won’t find a crumb of chometz 

in any of our homes! 

"Mi k'amcha Yisrael – Who is like Your nation, Israel?!" 

Discussion Point: As much as Jews come from different backgrounds and 

look different on the outside, in our hearts we are all united. In what ways 

are we all the same? When have you felt really proud to be a Jew?  



We fill up the second ּכֹוס and we ask the ַתָנה .ַמה ִנשְׂ  
 

 נשתנה מה
 

ַתָנה  Why is it different ַמה ִנשְּ

ָלה ַהֶזה  פסח this night of ַהַליְּ

  from all the other nights of ִמָכל ַהֵלילֹות
  the year? 

 

ָכל ַהֵלילֹות  All other nights of the year ֶשבְּ

ִלין  we eat ָאנּו אֹוכְּ

ה ָחֵמץ ּוַמָצה ֵמץ & ַמצָּ  חָּ

ָלה ַהֶזה  פסח this night of ַהַליְּ

 מצה we eat only כֻּלֹו ַמָצה

 

ָכל ַהֵלילֹות  All other nights of the year      ֶשבְּ

ִלין  we eat           ָאנּו אֹוכְּ

ָרקֹות ָאר יְּ  all kinds of vegetables         שְּ

ָלה ַהֶזה  פסח this night of      ַהַליְּ

 מרור we eat        ָמרֹור
 

ָכל ַהֵלילֹות  All other nights of the year ֶשבְּ

ִביִלין  we do not dip ֵאין ָאנּו ַמטְּ

 even one time ֲאִפילּו ַפַעם ֶאָחת

ָלה ַהֶזה  this night of פסח ַהַליְּ

ָעִמים ֵתי פְּ  in salt כרפס :we dip two times שְּ
 water, and מרור in חרוסת 

 

ָכל ַהֵלילֹות  All other nights of the year      ֶשבְּ

ִלין  we eat       ָאנּו אֹוכְּ

ִבין  either sitting       ֵבין יֹושְּ

ִבין סֻּ  or leaning      ּוֵבין מְּ

ָלה ַהֶזה  פסח this night of      ַהַליְּ

ִבין סֻּ  we are all leaning      כָֻּלנּו מְּ
 

 

Dear Father, I asked you the four questions, please give me an 
answer. 





 עבדים היינו
The answer is…. 

 

 We were slaves........................... ֲעָבִדים ָהִיינּו

ָרִים ִמצְּ ֹעה בְּ ַפרְּ  to Paroh in Mitzrayim...................... לְּ

 And Hashem our G-d took us out................... ַויֹוִציֵאנּו ה' ֱאֹלֵקינּו

 from there..................................... ִמָשם

ָיד ֲחָזָקה  with a strong hand.............................. בְּ

טּוָיה רֹוַע נְּ  and with an outstretched arm.......................... ּוִבזְּ

ִאלּו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוך הּוא וְּ  ..and if Hashem would not have taken out 

 our forefathers............................ ֶאת ֲאבֹוֵתינּו

ָרִים  from Mitzrayim................................. ִמִמצְּ

  we and our children.........................ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו

ֵני ָבֵנינּו  and our children’s children............................... ּובְּ

ָבִדים ָהִיינּו עְּ שֻּ   would have been in bondage....................... מְּ

ָרִים ִמצְּ ֹעה בְּ ַפרְּ  to Paroh in Mitzrayim...................... לְּ

  and even if we are all wise.................. ַוֲאִפילּו כָֻּלנּו ֲחָכִמים

בֹוִנים   we are all knowledgeable............................ כָֻּלנּו נְּ

ֵקִנים  we are all elders............................. כָֻּלנּו זְּ

ִעים ֶאת ַהתֹוָרה  we all know the Torah............ כָֻּלנּו יֹודְּ

ָוה ָעֵלינּו  we have the Mitzvah............................. ִמצְּ

ַסֵפר  to talk.................................... לְּ

ָרִים ............... ִביִציַאת ִמצְּ  about  ְיִציַאת ִמְצַרִים........

ֶבה ָכל ַהַמרְּ  and whoever increases............................ וְּ

ַסֵפר   to talk.................................... לְּ

ַרִים ............... ִביִציַאת ִמצְּ  about  ְיִציַאת ִמְצַרִים........

ָבח שֻּ  is praised........................ ֲהֵרי ֶזה מְּ





ר ֶבן ֲעַזְריָּה, ְוַרִבי  ַמֲעֶשה זָּ ְבַרִבי ֱאִליֶעֶזר, ְוַרִבי ְיהֹוֻשַע, ְוַרִבי ֶאְלעָּ
יּו ְמַסְפִרים ִביִציַאת  יּו ְמֻסִבין ִבְבֵני ְבַרק, ְוהָּ א, ְוַרִבי ַטְרפֹון, ֶשהָּ ֲעִקיבָּ

ֶהם: ַרבֹוֵתינּו,  ְמרּו לָּ אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְואָּ ה, ַעד ֶשבָּ ִים, כָּל אֹותֹו ַהַּלְילָּ ִמְצַרֶֽ
 ִהִגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְשַמע, ֶשל ַשֲחִרית:

 
ָעָזר  ִכיִתי, ָאַמר ַרִבי ֶאלְּ ֹּא זָּ ה, ְול נָּ ֶבן ֲעַזְריָּה. ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִשְבִעים שָּ

א. ֶשֶנֱאַמר: ְלַמַען  ּה ֶבן זֹומָּ שָּ ֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַבֵּלילֹות. ַעד ֶּׁשְדרָּ ֶשֵתאָּ
ל  ִמים. כֹּ ל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְיֵמי ַחֶּייָך ַהּיָּ ר, ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, כֹּ ִתְזכֹּ
ל ְיֵמי ַחֶּייָך  ם ַהֶזה. כֹּ עֹולָּ ִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶּייָך הָּ ְיֵמי ַחֶּייָך ַהֵּלילֹות. ַוֲחכָּ

ִשיַח: ִביא ִלימֹות ַהמָּ  ְלהָּ
 

רּוְך הּוא ָברּוְך ַהָמקֹום ָברּוְך הּוא ֵאל. בָּ ה ְלַעמֹו ִיְשרָּ ַתן תֹורָּ רּוְך ֶשנָּ  . בָּ
ה.  ה תֹורָּ ִנים  ִדְברָּ ה בָּ עָּ  ְכֶנֶגד ַאְרבָּ

ד ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול:    ם, ְוֶאחָּ ד תָּ ע, ְוֶאחָּ שָּ ד רָּ ם, ְוֶאחָּ כָּ ד חָּ  ֶאחָּ
 

ה ְייָּ ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר?  ִטים, ֲאֶשר ִצּוָּ ת ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ ֵעדֹּ ה הָּ מָּ
ר לֹו ְכִהְלכֹות ַהֶפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר  ה ֱאמָּ ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאתָּ

ן:  ַהֶפַסח ֲאִפיקֹומָּ
 

ֹּא לֹו. ּוְלִפי ָרָשע ָמה הּוא אֹוֵמר?  ֶכם ול ֶכם? לָּ ֹּאת לָּ ה ַהז דָּ ֲעבֹּ ה הָּ מָּ
ה ַהְקֵהה ֶאת ִשנָּיו,  ר. ְוַאף ַאתָּ ִעקָּ ַפר בָּ ל, כָּ ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכלָּ

יָּה  ֹּא לֹו. ִאּלּו הָּ ִים, ִלי ְול ה ְייָּ ִלי, ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ שָּ ר לֹו: ַבֲעבּור ֶזה, עָּ ֶוֱאמָּ
ל: יָּה ִנְגאָּ ֹּא הָּ ם, ל  שָּ

 
נּו ְייָּ ָתם ָמה הּוא אֹוֵמר?  ד הֹוִציאָּ ֶזק יָּ יו: ְבחֹּ ַמְרתָּ ֵאלָּ ֹּאת? ְואָּ ַמה ז

ִדים:  ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָּ
 

ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול, ַאְת ְפַתח לֹו. ֶשֶנֱאַמר: ְוִהַגְדתָּ ְלִבְנָך, ַבּיֹום ַההּוא  וְּ
ִים: ה ְייָּ ִלי, ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ שָּ ר: ַבֲעבּור ֶזה עָּ  ֵלאמֹּ



ֹּא לֹו. ֶכם ול ֶכם? לָּ ֹּאת לָּ ה ַהז דָּ ֲעבֹּ ה הָּ  מָּ
What lies behind us and what lies before us 

are tiny matters compared to what lies within 

us.- Ralph Waldo Emerson 

 

Rabbi Yisrael Salanter, and his disciple 
Rabbi Naftali Amsterdam were once to-
gether on Purim. Rabbi Naftali turned to 
his Rebbe and said “If I had the mind of 
the Shaagas Aryeh, the heart of the 
Yesod V’Shorash HaAvodah (Rabbi Alexander Ziskind), and your sterling 
middos Rebbe than I could become great. But with who I am I don’t think I 
will amount to much.” 

Rabbi Yisroel Salanter turned to him and replied, “No, Naftali, with your 
mind and your heart and your traits! Hashem wants you to become as great 
as YOU can become with the qualities he gave you.”  

Discussion Point: What are 3 qualities that make you special?  



One of the major lessons that we learn from the Haggadah is that we thank Hashem not 
only for taking us out of Mitzrayim, but for bringing us down to Mitzrayim as well. This 
teaches us to appreciate that the hardships that Hashem gives us are ultimately intend-
ed for our benefit. Mitzrayim is referred to as the  ,כור הברזלthe smelting pot whose 
burning heat purified and perfected us into becoming the nation who could stand at Har 
Sinai and become Hashem’s forever. This is why notwithstanding all that the world has 
tried to do to the Jewish people, we are still here BH. In maggid, the baal Haggadah re-
fers to how Lavan was worse than Paroh. How is that so? One of my high school Reb-
beim, Rabbi Brisman, explained that Lavan tried to create jealousy issues by having 
Yaakov marry so many wives. Mitzrayim was the remedy for that as well. The letter beis 
represents Bilhah, reish is for Rochel, zayin is for Zilpah and lamed is for Leah. The  כור
 purified us into one united nation who was able to stand at Har Sinai and receiveהברזל 
the Torah k’ish echad blev echad.  

We are definitely going through hard times now. Hashem has a plan that is good for us. 
Even though we have done our Pesach preparations seemingly separately this year, we 
have united our hearts and minds to daven together, learn together, say tehillim togeth-
er. May we be zoche to enjoy the korban Pesach together in Yerushalayim. 

                   -Morah Tamar Weber 





כֹול ִמְבעֹוד יֹום. ָיכֹול ֵמרֹאש ֹחֶדש , ַתְלמּוד לֹוַמר ַבּיֹום ַההּוא. ִאי ַבּיֹום ַההּוא, יָּ
רֹור  ה ּומָּ ה ֶשֵּיש ַמצָּ עָּ א ְבשָּ ַמְרִתי, ֶאּלָּ ֹּא אָּ ַתְלמּוד לֹוַמר. ַבֲעבּור ֶזה. ַבֲעבּור ֶזה ל

ֶניָך:  ֻמנִָּחים ְלפָּ

 

ִחָלה תֹו.  ִמתְּ קֹום ַלֲעבֹודָּ נּו ַהמָּ ו ֵקְרבָּ יּו ֲאבֹוֵתינּו. ְוַעְכשָּ ה הָּ רָּ ה זָּ עֹוְבֵדי ֲעבֹודָּ
ר יְָּשבּו  ֶבר ַהנָּהָּ ֵאל, ְבֵעֶֽ ַמר ְייָּ ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ה אָּ ם. כֹּ עָּ ל הָּ ֹּאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל כָּ ֶשֶנֱאַמר: ַוּי

ם ַוֲאִבי נָּחֹור. ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים: וֶָּאַקח  הָּ ַרח ֲאִבי ַאְברָּ ם, ֶתֶֽ ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹולָּ
ַען. וַָּאְרֶבה ֶאת  ֶֽ ֶרץ ְכנָּ ל ֶאֶֽ ר, וָּאֹוֵלְך אֹותֹו ְבכָּ ֶבר ַהנָּהָּ ם ֵמֵעֶֽ הָּ ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְברָּ
ו ֶאת ַהר  ו. וֶָּאֵתן ְלֵעשָּ ב ְוֶאת ֵעשָּ ק ֶאת ַיֲעקֹּ ק: וֶָּאֵתן ְלִיְצחָּ ַזְרעֹו, וֶָּאֶתן לֹו ֶאת ִיְצחָּ

ִים: ֶֽ יו יְָּרדּו ִמְצרָּ נָּ ב ּובָּ ֶשת אֹותֹו. ְוַיֲעקֹּ ֶרֶֽ  ֵשִעיר, לָּ

 

רּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת ָברּוְך שֹוֵמר  דֹוש בָּ רּוְך הּוא. ֶשַהקָּ ֵאל. בָּ תֹו ְלִיְשרָּ חָּ ַהְבטָּ
אֶמר  ֶֹּֽ ִרים, ֶשֶנֱאַמר: ַוּי ינּו ִבְבִרית ֵבין ַהְבתָּ ִבֶֽ ם אָּ הָּ ַמר ְלַאְברָּ ה ֶּׁשאָּ ַהֵקץ, ַלֲעשֹות ְכמָּ

ם ַאְרַבע  תָּ דּום ְוִענּו אֹּ ֶהם, ַוֲעבָּ ֹּא לָּ ֶרץ ל ַע ֵתַדע, ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך, ְבֶאֶֽ ם יָּדֶֹּֽ ְלַאְברָּ
דֹול: ִכי. ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו, ִבְרֻכש גָּ נֹּ ן אָּ דּו דָּ נָּה: ְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹּ  ֵמאֹות שָּ

 

We cover the we lift the –  ַמָצה  :and we say  כֹוס

 

ינּו  ָבד, ָעַמד ָעֵלֵֽ נּו. ֶשלֹא ֶאָחד ִבלְּ ָלֵֽ ינּו וְּ ָדה ַלֲאבֹוֵתֵֽ ִהיא ֶשָעמְּ וְּ
נּו.  ַכלֹוֵתֵֽ ינּו לְּ ִדים ָעֵלֵֽ ָכל ּדֹור ָודֹור, עֹומְּ נּו. ֶאָלא ֶשבְּ ַכלֹוֵתֵֽ לְּ

נּו ִמָיָדם: ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמִציֵלֵֽ  וְּ
 

We uncover the and put down the  ַמָצה    כֹוס



ַמד א ֵצא ּולְּ ַזר ֶאּלָּ ֹּא גָּ ה ל ינּו. ֶשַפְרעֹּ ִבֶֽ ב אָּ ֲאַרִמי ַלֲעשֹות ְלַיֲעקֹּ ן הָּ בָּ , ַמה ִבֵקש לָּ
ל, ֶשֶנֱאַמר: ר ֶאת ַהכֹּ ן ִבֵקש ַלֲעקֹּ בָּ ִרים, ְולָּ  ַעל ַהְזכָּ

צּום  דֹול, עָּ ם ְלגֹוי גָּ ט, ַוְיִהי שָּ ם ִבְמֵתי ְמעָּ ר שָּ גָּ ה, ַוּיָּ ְימָּ ִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרֶֽ ֵבד אָּ ֲאַרִמי אֹּ
ב:  וָּרָּ

 

ָמה יְּ ַרֵֽ נּוס ַעל ִפי ַהִדבּור.ַוֵיֶרד ִמצְּ  , אָּ
 

ם, ַוָיָגר ָשם גּור שָּ א לָּ ִים, ֶאּלָּ ַע ְבִמְצַרֶֽ ינּו ְלִהְשַתֵקֶֽ ִבֶֽ ב אָּ ֹּא יַָּרד ַיֲעקֹּ . ְמַלֵמד ֶשּל
יָך, ִכי  ֶדֶֽ ֹּאן ֲאֶשר ַלֲעבָּ אנּו, ִכי ֵאין ִמְרֶעה ַלצ ֶֽ ֶרץ בָּ ֶֽ אָּ גּור בָּ ה, לָּ ֹּאְמרּו ֶאל ַפְרעֹּ ֶשֶנֱאַמר: ַוּי

ֶשן: ֶרץ גֶֹּֽ יָך ְבֶאֶֽ ֶדֶֽ ה, ֵיְשבּו נָּא ֲעבָּ ַען. ְוַעתָּ ֶרץ ְכנָּ ב ְבֶאֶֽ עָּ רָּ ֵבד הָּ  כָּ
 

ָעט ֵתי מְּ ְמָך ִבמְּ ה, שָּ ה. ְוַעתָּ ְימָּ ֶֽ יָך ִמְצרָּ ֶתֶֽ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ְבִשְבִעים ֶנֶפש, יְָּרדּו ֲאבֹּ . ְכמָּ
ב. רֹּ ִים לָּ ַמֶֽ יָך, ְככֹוְכֵבי ַהּׁשָּ  ְייָּ ֱאֹלֶהֶֽ

 

ִהי גֹוי.  ַויְּ ם:ָשם לְּ ִנים שָּ ֵאל ְמֻצּיָּ יּו ִיְשרָּ  ְמַלֵמד ֶשהָּ
 

ד ָגדֹול ָעצּום רּו ַוִּיְשְרצּו, ַוִּיְרבּו ַוַּיַעְצמּו, ִבְמאֹּ ֵאל, פָּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשרָּ , ְכמָּ
ם: תָּ ֶרץ אֹּ ֶֽ אָּ ֵלא הָּ ד, ַוִתמָּ  ְמאֹּ

 

ִאי ַבֲעִדי ָוָרב בֶֹּֽ ֶדה ְנַתִתיְך, ַוִתְרִבי, ַוִתְגְדִלי, ַותָּ ַמח ַהשָּ ה ְכֶצֶֽ בָּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ְרבָּ . ְכמָּ
ַלִיְך וֶָּאְרֵאְך ִמְתבֹוֶסֶסת  ר עָּ ם ְוֶעְריָּה: וֶָּאֱעבֹּ ַח, ְוַאְת ֵערֹּ ֵרְך ִצֵמֶֽ נּו, ּוְשעָּ כֶֹּֽ ִים נָּ ַדֶֽ ִיים: שָּ ֲעדָּ

ַמִיְך ֲחִיי. ְך ְבדָּ ַמר לָּ ַמִיְך ֲחִיי  וָּאֹּ ְך ְבדָּ ַמר לָּ ִיְך וָּאֹּ מָּ  ְבדָּ

 



ינּו ֲעֹבָדה ָקָשה: נּו ָעֵלֵֽ ּונּו. ַוִיתְּ ַענֵֽ ִרים ַויְּ נּו ַהִמצְּ עּו ֹאָתֵֽ  ַוָיֵרֵֽ
 

ִרים.  נּו ַהִמצְּ עּו ֹאָתֵֽ יָּה ִכי ַוָיֵרֵֽ ה לֹו. ֶפן ִיְרֶבה, ְוהָּ ה ִנְתַחְכמָּ בָּ ֶֽ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: הָּ ְכמָּ
ֶרץ: ֶֽ אָּ ה ִמן הָּ לָּ נּו ְועָּ ֶֽ ינּו, ְוִנְלַחם בָּ ְנֵאֶֽ ה, ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שֹּ מָּ אנָּה ִמְלחָּ  ִתְקֶרֶֽ

 

ּונּו ַענֵֽ ֵרי ַויְּ ם: ַוִּיֶבן עָּ תֹו ְבִסְבֹלתָּ ַען ַענֹּ ֵרי ִמִדים, ְלַמֶֽ יו שָּ לָּ ימּו עָּ ִשֶֽ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ַוּיָּ .ְכמָּ
ם ְוֶאת ַרַעְמֵסס: ה, ֶאת ִפתֹּ  ִמְסְכנֹות ְלַפְרעֹּ

 

ינּו ֲעֹבָדה ָקָשה נּו ָעֵלֵֽ ֶרְך:ַוִיתְּ ֶֽ ֵאל ְבפָּ ִים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ דּו ִמְצַרֶֽ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ַוַיֲעִבֶֽ  . ְכמָּ

 

א ֶאת  נּו, ַוַירְּ ָי ֶאת ֹקֵלֵֽ ַמע יְּ ינּו, ַוִישְּ ָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֵֽ ַעק ֶאל יְּ ַוִנצְּ
נּו: ֶאת ַלֲחֵצֵֽ נּו, וְּ ֶאת ֲעָמֵלֵֽ ֵינּו, וְּ  ָענְּ

 

ינּו,  ָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתֵֽ ַעק ֶאל יְּ ֶלְך ַוִנצְּ ת ֶמֶֽ מָּ ֵהם, ַוּיָּ ַרִבים הָּ ִמים הָּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ַוְיִהי ַבּיָּ ְכמָּ
ֱאֹלִהים ִמן  ם ֶאל הָּ תָּ ַעל ַשְועָּ קּו. ַוַתֶֽ ֶֽ ה ַוִּיְזעָּ דָּ ֲעבֹּ ֵאל ִמן הָּ ְנחּו ְבֵני ִיְשרָּ ִים, ַוֵּיאָּ ִמְצַרֶֽ

ה: דָּ  ַהֲעבֹּ

 

נּו ָי ֶאת ֹקֵלֵֽ ַמע יְּ ר ֱאֹלִהים ַוִישְּ ם, ַוִּיְזכֹּ תָּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ַוִּיְשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאקָּ . ְכמָּ
ב: ק, ְוֶאת ַיֲעקֹּ ם, ֶאת ִיְצחָּ הָּ  ֶאת ְבִריתֹו, ֶאת ַאְברָּ

 

ֵינּו א ֶאת ָענְּ ה ַוַירְּ ֶרץ. ְכמָּ ֶרְך ֶאֶֽ : זֹו ְפִרישּות ֶדֶֽ
ֵאל. ַוֵּיַדע  ֶּׁשֶנֱאַמר: ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

 ֱאֹלִהים:

 

נּו.  ֶאת ֲעָמֵלֵֽ לוְּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: כָּ ִנים. ְכמָּ ּלּו ַהבָּ -ֵאֶֽ
ה ַתְשִליֻכֶֽהּו, ְוכָּל רָּ ַהַבת -ַהֵבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאֶֹּֽ

 ְתַחּיּון:

 

נּו.  ֶאת ַלֲחֵצֵֽ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ְוַגם וְּ ֶזה ַהְדַחק. ְכמָּ
ם: תָּ ִים ֹלֲחִצים אֹּ ַחץ, ֲאֶשר ִמְצַרֶֽ יִתי ֶאת ַהַּלֶֽ ִאֶֽ  רָּ

 



 

ִים.  ַרֵֽ ָי ִמִמצְּ נּו יְּ יַח. ַויֹוִצֵאֵֽ ִלֶֽ ֹּא ַעל ְיֵדי שָּ ף. ְול רָּ ֹּא ַעל ְיֵדי שָּ ְך, ְול ֹּא ַעל ְיֵדי ַמְלאָּ ל
ה  ְילָּ ִים ַבַּלֶֽ ֶרץ ִמְצַרֶֽ ַבְרִתי ְבֶאֶֽ רּוְך הּוא ִבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ֶשֶנֱאַמר: ְועָּ דֹוש בָּ א ַהקָּ ֶאּלָּ

ִים  ל ֱאֹלֵהי ִמְצַרֶֽ ה, ּוְבכָּ ם ְוַעד ְבֵהמָּ דָּ ִים, ֵמאָּ ֶרץ ִמְצַרֶֽ ל ְבכֹור ְבֶאֶֽ ַהֶזה, ְוִהֵכיִתי כָּ
ְך. ְוִהֵכיִתי  ֹּא ַמְלאָּ ה ַהֶזה, ֲאִני ְול ִים ַבַּלְילָּ ֶרץ ִמְצַרֶֽ ַבְרִתי ְבֶאֶֽ ִטים ֲאִני ְייָּ: ְועָּ ֶאֱעֶשה ְשפָּ

ֹּא  ִטים, ֲאִני ְול ִים ֶאֱעֶשה ְשפָּ ל ֱאֹלֵהי ִמְצַרֶֽ ף. ּוְבכָּ רָּ ֹּא שָּ ִים. ֲאִני ְול ֶרץ ִמְצַרֶֽ ל ְבכֹור ְבֶאֶֽ כָּ
ֹּא ַאֵחר: יַח. ֲאִני ְייָּ. ֲאִני הּוא ְול ִלֶֽ  ַהּׁשָּ

 

ָיד ֲחָזָקה.  ֶדה, בְּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ִהֵנה ַיד ְייָּ הֹויָּה, ְבִמְקְנָך ֲאֶשר ַבשָּ ֶבר. ְכמָּ זֹו ַהֶדֶֽ
ד: ֵבד ְמאֹּ ֶבר כָּ ֹּאן, ֶדֶֽ ר ּוַבצ קָּ ִרים ַבְגַמִּלים, ַבבָּ  ַבדּוִסים ַבֲחמֹּ

 

טּוָיה ַע נְּ ֹרֵֽ דֹו, ְנטּויָּה ַעל ּוִבזְּ ה ְביָּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ְוַחְרבֹו ְשלּופָּ ֶרב. ְכמָּ . זֹו ַהֶחֶֽ
ִים: ֶֽ לָּ  ְירּושָּ

 

מֹוָרא ָגדֹול ַחת לֹו ּובְּ ַקֶֽ בֹוא לָּ ה ֱאֹלִהים, לָּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: אֹו ֲהִנדָּ ה. ְכמָּ , ֶזה ִגּלּוי ְשִכינָּ
ֹוַע ְנטּויָּה,  ה ּוִבְזרֶֽ קָּ ה, ּוְביָּד ֲחזָּ מָּ ת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלחָּ תֹּ ת ְבאֹּ ֶרב גֹוי, ְבַמדֹּ גֹוי ִמֶקֶֽ

ִים, ְלֵעיֶניָך: ֶכם ְייָּ ֱאֹלֵהיֶכם ְבִמְצַרֶֽ ה לָּ שָּ ל ֲאֶשר עָּ ִלים. ְככֹּ ִאים ְגדֹּ  ּוְבמֹורָּ

 

ֹאתֹות ָך. ֲאֶשר ַתֲעֶשה בֹו   .ּובְּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ְוֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה ִתַקח ְביֶָּדֶֽ ֶזה ַהַמֶטה, ְכמָּ
ת: תֹּ אֹּ  ֶאת הָּ

 

ִתים מֹופְּ ֶרץ.ּובְּ ֶֽ אָּ ִים ּובָּ ַמֶֽ ַתִתי מֹוְפִתים, ַבּׁשָּ ה ֶּׁשֶנֱאַמר: ְונָּ ם. ְכמָּ  . ֶזה ַהדָּ









When we say ן  שָּ ם וֵָּאש ְוִתְמרֹות עָּ ,דָּ , the ten ַמכֹות, and דצ"ך עד"ש באח"ב ,  we pour a drop 
of wine from the כֹוס 

 

רֹות ָעָשן. -ָוֵאש  -ָדם  ִתמְּ  וְּ
 
 

תֹות   דֹול ְשַתִים. ּוְבאֹּ א גָּ ַע ְנטּויָּה ְשַתִים. ּוְבמֹורָּ ה ְשַתִים. ּוִבְזרֶֹּֽ קָּ ר ַאֵחר. ְביָּד ֲחזָּ בָּ דָּ
רּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים  דֹוש בָּ ְפִתים ְשַתִים: ֵאּלּו ֶעֶשר ַמכֹות ֶשֵהִביא ַהקָּ ְשַתִים. ּוְבמֹּ

ִים, ְוֵאלּו ֵהן:  ְבִמְצַרֶֽ
 

דבר  -ערוב  -כנים  -צפרדע  -דם 
חשך          -ארבה  -ברד  -שחין 

 מכת בכורות
 

ִנים: ֶהם ִסימָּ יָּה נֹוֵתן בָּ ה הָּ  ֶרִבי ְיהּודָּ

 

ַצ"ך  ֲאַח"ב -ֲעַד"ש  -דְּ   בְּ









The Aseret Hamakot can be grouped in various ways. 

According to Ramban, there are lessons that can be learned from each set of the 
Aseret Hamakot.  

The Ramban (Shmos 13, 16) points out that the first Makkah of each of the three 
sets is introduced with a different level of knowledge of Hashem. The first three, be-
ginning with  ,דםcorrespond to the knowledge of Hashem.  The second three 
(beginning with )ערובis to acknowledge that Hashem is in the world. The third set of 
three (beginning with  )ברדrepresents the knowledge that Hashem’s power fills the 
world and there is no place free from it. These correspond to the foundations of 
faith, the Ikkarei Emunah. The first level not just for Egypt to learn, but also for 
the Bnei Yisrael to know, is that Hashem exists. The second is the recognition 
of Hashem's control over everything in the world. Many people, most scientists, be-
lieve in the existence of Hashem, but deny that He plays an active role in the run-
ning of the world. The third group demonstrates the power of Hashem, that he can 
do anything.  His powers are unlimited. They apply to everything. The fourth princi-
ple, demonstrated with Makkat Bechorot, is to recognize that the Bnei Yisrael are 
the chosen people of Hashem. 

 The lessons of Yetziat Mitrayim, leaving Egypt, are lessons for all times. We have 
to be aware of the power of Hashem, that Hashem is all-powerful and that he has 
chosen the people of Yisrael to serve Him. He protects innocent people throughout 
the world. Hashem protects us and it is our responsibility to turn 
to Hashem to serve Him in every way possible. 

 The current situation affecting the world and especially the Bnei Yisrael is a direct 
message from Hashem that he controls the world. Hashem is showing us that in a 
very short period of time he can completely turn our normal lives into complete tur-
moil. Once we all realize that  אין עוד מלבדוand continue to unite to serve Hashem 
our master, we will B'ezrat Hashem merit to bring the true and final  גאולה במהרה
  בימינו אמן

 -Morah Naomi Beller 



ִליִלי אֹוֵמר ִים ֶעֶשר ַמכֹות, ַרִבי יֹוִסי ַהגְּ קּו ַהִמְצִרים ְבִמְצַרֶֽ ה אֹוֵמר, ֶשּלָּ : ִמַנִין ַאתָּ
ֹּאְמרּו ַהַחְרֻטִמם ֶאל  ה הּוא אֹוֵמר: ַוּי ִים מָּ קּו ֲחִמִּׁשים ַמכֹות? ְבִמְצַרֶֽ ְוַעל ַהּיָּם, לָּ

ד  ֵאל ֶאת ַהּיָּ ה הּוא אֹוֵמר? ַוַּיְרא ִיְשרָּ ה, ֶאְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא. ְוַעל ַהּיָּם מָּ ַפְרעֹּ
ֶשה ַעְבדֹו.  ינּו ַביָּי, ּוְבמֹּ ם ֶאת ְייָּ. ַוַּיֲאִמֶֽ עָּ ִים, ַוִּייְראּו הָּ ה ְייָּ ְבִמְצַרֶֽ שָּ ה, ֲאֶשר עָּ לָּ ַהְגדֹּ

ֶשר ַמכֹות, ְוַעל ַהּיָּם,  קּו ֶעֶֽ ִים לָּ ה, ְבִמְצַרֶֽ ֶשר ַמכֹות: ֱאמֹור ֵמַעתָּ קּו ְבֶאְצַבע, ֶעֶֽ ה לָּ ַכמָּ
קּו ֲחִמִּׁשים ַמכֹות:  לָּ

 
ֶזר אֹוֵמר:  רּוְך הּוא ַעל ַרִבי ֱאִליֶעֵֽ דֹוש בָּ ה, ֶשֵהִביא ַהקָּ ה ּוַמכָּ ל ַמכָּ ִמַנִין ֶשכָּ

ה  ם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְברָּ ה ֶשל ַאְרַבע ַמכֹות? ֶשֶנֱאַמר: ְיַשַּלח בָּ ְיתָּ ִים, הָּ ַהִמְצִרים ְבִמְצַרֶֽ
ֹלש.  ה שָּ רָּ ַעם ְשַתִים. ְוצָּ ה ַאַחת. וַָּזֶֽ ִעים. ֶעְברָּ ַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ה. ִמְשַלֶֽ רָּ ַעם ְוצָּ וַָּזֶֽ

ִעים ַמכֹות, ְוַעל  קּו ַאְרבָּ ִים לָּ ה, ְבִמְצַרֶֽ ִעים ַאְרַבע: ֱאמֹור ֵמַעתָּ ַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ִמְשַלֶֽ
ִים ַמכֹות: אַתֶֽ קּו מָּ  ַהּיָּם לָּ

 
רּוְך הּוא ַעל ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר דֹוש בָּ ה, ֶשֵהִביא ַהקָּ ה ּוַמכָּ ל ַמכָּ : ִמַנִין ֶשכָּ

ה  ם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְברָּ ֵמש ַמכֹות? ֶשֶנֱאַמר: ְיַשַּלח בָּ ה ֶשל חָּ ְיתָּ ִים, הָּ ַהִמְצִרים ְבִמְצַרֶֽ
ֹלש.  ַעם שָּ ה ְשַתִים. וַָּזֶֽ ִעים. ֲחרֹון ַאפֹו ַאַחת.  ֶעְברָּ ַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ה. ִמְשַלֶֽ רָּ ַעם ְוצָּ וַָּזֶֽ
קּו ֲחִמִּׁשים  ִים לָּ ה, ְבִמְצַרֶֽ ֵמש : ֱאמֹור ֵמַעתָּ ִעים חָּ ַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ה ַאְרַבע. ִמְשַלֶֽ רָּ ְוצָּ

ִים ַמכֹות: אַתֶֽ קּו ֲחִמִּׁשים ּומָּ   ַמכֹות, ְוַעל ַהּיָּם לָּ





ינּו:           ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלֵֽ
  

ִים, ַרֵֽ נּו ִמִמצְּ  ִאלּו הֹוִציָאֵֽ
ָפִטים, לֹא ָעָשה ָבֶהם שְּ  ַּדֵינּו:      וְּ

 

ָפִטים,  ִאלּו ָעָשה ָבֶהם שְּ
לֹא ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם,  ַּדֵינּו:       וְּ

 

 ִאלּו ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, 
כֹוֵריֶהם, לֹא ָהַרג ֶאת בְּ  ַּדֵינּו:      וְּ

 

כֹוֵריֶהם,  ִאלּו ָהַרג ֶאת בְּ
נּו ֶאת ָממֹוָנם, לֹא ָנַתן ָלֵֽ  ַּדֵינּו:      וְּ

 

נּו ֶאת ָממֹוָנם,  ִאלּו ָנַתן ָלֵֽ
נּו ֶאת ַהָים, לֹא ָקַרע ָלֵֽ  ַּדֵינּו:      וְּ

 

נּו ֶאת ַהָים,  ִאלּו ָקַרע ָלֵֽ
תֹוכֹו ֶבָחָרָבה, נּו בְּ לֹא ֶהֱעִביָרֵֽ  ַּדֵינּו:     וְּ

 

תֹוכֹו ֶבָחָרָבה, נּו בְּ  ִאלּו ֶהֱעִביָרֵֽ
תֹוכֹו, ינּו בְּ לֹא ִשַקע ָצֵרֵֽ  ַּדֵינּו:      וְּ

 

תֹוכֹו, ינּו בְּ  ִאלּו ִשַקע ָצֵרֵֽ
ָבִעים ָשָנה, ָבר ַארְּ נּו ַבִמדְּ ֵכֵֽ לֹא ִסֵפק ָצרְּ  ַּדֵינּו:   וְּ

 

ָבִעים ָשָנה, ָבר ַארְּ נּו ַבִמדְּ ֵכֵֽ  ִאלּו ִסֵפק ָצרְּ
נּו ֶאת ַהָמן, לֹא ֶהֱאִכיָלֵֽ  ַּדֵינּו:      וְּ

 

 ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן,
נּו ֶאת ַהַשָבת, לֹא ָנַתן ָלֵֽ   ַּדֵינּו:      וְּ

 

נּו ֶאת ַהַשָבת,  ִאלּו ָנַתן ָלֵֽ
ֵני ַהר ִסיַני, נּו ִלפְּ ָבֵֽ לֹא ֵקרְּ  ַּדֵינּו:      וְּ

 

ֵני ַהר ִסיַני, נּו ִלפְּ ָבֵֽ  ִאלּו ֵקרְּ
לֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהתֹוָרה,  ַּדֵינּו:      וְּ

 

נּו ֶאת ַהתֹוָרה,  ִאלּו ָנַתן ָלֵֽ
ָרֵאל, ֶרץ ִישְּ ֶאֵֽ נּו לְּ ִניָסֵֽ לֹא ִהכְּ  ַּדֵינּו:     וְּ

 

ָרֵאל, ֶרץ ִישְּ ֶאֵֽ נּו לְּ ִניָסֵֽ  ִאלּו ִהכְּ
ִחיָרה, נּו ֶאת ֵבית ַהבְּ ָנה ָלֵֽ לֹא ָבֵֽ  ַּדֵינּו:     וְּ



Who doesn’t know the famous song with its famous tune “Dayeinu “? Who doesn’t raise 

his voice and bang on the table when we reach the chorus Dayeinu? In The Haggadah, 

Dayenu follows the makkot that Hashem gave the Egyptians in Egypt and on the Yam 

Suf. Dayeinu is praise and appreciation, hodayah to Hashem for all the chassadim, He 

has performed for us    from the time we left Egypt, where we were slaves for hundreds 

of years until we entered the holy land, and build the Beit Hamikdash. This tefilla is very 

detailed about each chessed that Hashem performed; fifteen chassadim in total.  We tell 

Hashem that each chessed by itself would have been enough for us, but not for Hashem 

who continued to pour over us more and more chassadim and we appreciate each one 

separately! One of the chassadim was that He brought us to Har Sinai. Why is this a 

chessed? Giving us the Torah was a chessed! It’s like going to a chocolate store, we 

smell and enjoy the smell of the chocolate and leave the store smelling like chocolate 

even if we didn’t buy any chocolate, just being there has an effect on us. In the same 

way, just being in Har Sinai, feeling the shechina, left a great effect on us. 

Chazal said that we were redeemed in Nissan and we will be redeemed in Nissan. With 

the help of Hashem, may we be redeemed this Nissan from this terrible plague that Ha-

shem has send down on us. DAYEINU. 

 -Morah Rivka Wagner 

 דיינו
 

By looking at the Dayeinu we gain lessons beyond the words of the Tefilla itself. 

First of all, how to thank. It might be common to show our appreciation in a very generic 
manner. How often have we heard or said “thanks for everything”. 

Do we really mean everything? By looking at Dayeinu we see how to really thank... in 
detail, with specifics, and showing how much it means to us. Pause and appreciate each 
aspects of what was done for us, and then express those aspects. This will help us ap-
preciate the favors done by others, by our parents, and of course by HaShem. 

Another lesson we can see is from the introduction to the list of the wonderful things Ha-
Shem did for us.   על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו 

Rav Avrohom Schorr, Shlita points out that  כפול , double, is also from the idea of folded 
over.  If a paper is folded over, the more we unfold it, the more is revealed to us. The 
kindnesses of HaShem in our lives, all of us, are  ,folded over and over ,  ומכופלת כפולה
with many layers beyond the surface.  We don’t always see the many layers of good-
ness that are in the wonderful things that HaShem does for us right away, we just see 
the kindness that is in front of us.  As time goes on, however, more and more is revealed 
to us of how incredible, above and beyond our imagination, these incredible kindnesses 
are.    

May we see the many wondrous acts on our behalf, appreciate them, and be filled with 
true thanks to HaShem. 

  -Morah Rena Kanarek 



ַכָמה                                   ַעל ַאַחת ַכָמה וְּ
ינּו: ֶלת ַלָמקֹום ָעֵלֵֽ כֶֻּפֵֽ פּוָלה ּומְּ  טֹוָבה כְּ

ַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם,  ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוהָּ שָּ ִטים, ְועָּ ֶהם ְשפָּ ה בָּ שָּ ִים, ְועָּ נּו ִמִמְצַרֶֽ ֶֽ ֶשהֹוִציאָּ
ינּו  ֵרֶֽ ה, ְוִשַקע צָּ בָּ רָּ נּו ְבתֹוכֹו ֶבחָּ ֶֽ נּו ֶאת ַהּיָּם, ְוֶהֱעִבירָּ ֶֽ ַרע לָּ מֹונָּם, ְוקָּ נּו ֶאת מָּ ֶֽ ַתן לָּ ְונָּ

נּו ֶאת  ֶֽ ן, ְונַָּתן לָּ נּו ֶאת ַהמָּ ֶֽ נָּה, ְוֶהֱאִכילָּ ִעים שָּ ר ַאְרבָּ נּו ַבִמְדבָּ ְרֵכֶֽ ְבתֹוכֹו, ְוִסֵפק צָּ
נָּה  ֶֽ ֵאל, ְובָּ ֶרץ ִיְשרָּ נּו ְלֶאֶֽ ֶֽ ה, ְוִהְכִניסָּ נּו ֶאת ַהתֹורָּ ֶֽ נּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְונַָּתן לָּ ֶֽ ת, ְוֵקְרבָּ ַהַּׁשבָּ

ינּו. ל ֲעֹונֹוֵתֶֽ ה, ְלַכֵפר ַעל כָּ נּו ֶאת ֵבית ַהְבִחירָּ ֶֽ  לָּ

used to say ן ַגְמִליֵאל יָּה אֹוֵמר   ַרבָּ ן ַגְמִליֵאל הָּ  ַרבָּ

“Whoever did not speak of   ַמר ֹּא אָּ ל ֶשל   כָּ

these three things    ִרים ֵאלּו ה ְדבָּ  ְשֹלשָּ

on Pesach   ַבֶפַסח 

did not properly fulfill his           
obligation of ִסיפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים 

תֹו   א ְיֵדי חֹובָּ ֹּא יָּצָּ  ל

and they are the following:   ְוֵאלּו ֵהן 

  ֶפַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור
We point to the זרֹוע and say: 

ה? ַעל שּום  ֶפַסח ם, ַעל שּום מָּ יָּה ַקּיָּ ש הָּ יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים, ִבְזַמן ֶשֵבית ַהִמְקדָּ ֶשהָּ
ִים, ֶשֶנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא  ינּו ְבִמְצַרֶֽ ֵתי ֲאבֹוֵתֶֽ רּוְך הּוא, ַעל בָּ דֹוש בָּ ַסח ַהקָּ ֶשפָּ

ינּו ִהִציל, ַוּיִ  ֵתֶֽ ִים ְוֶאת בָּ ִים, ְבנְָּגפֹו ֶאת ִמְצַרֶֽ ֵאל ְבִמְצַרֶֽ ֵתי ְבֵני ִיְשרָּ ַסח ַעל בָּ י, ֲאֶשר פָּ ד קֹּ ַלּיָּ
ם ַוִּיְשַתֲחוּו. עָּ  הָּ

 
We point to the ַמָצה and say: 

ם ֶשל ֲאבֹוֵתינּו ַמָצה  ֹּא ִהְסִפיק ְבֵצקָּ ה? ַעל שּום ֶשּל נּו אֹוְכִלים, ַעל שּום מָּ זֹו ֶשאָּ
ם, ֶשֶנֱאַמר:  לָּ רּוְך הּוא, ּוְגאָּ דֹוש בָּ ִכים, ַהקָּ ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ ְלַהֲחִמיץ, ַעד ֶשִנְגלָּ

ֹּא  ִים, ְול ְרשּו ִמִמְצַרֶֽ ֵמץ: ִכי גֹּ ֹּא חָּ ת ַמצֹות, ִכי ל ִים, ֻעגֹּ יאּו ִמִמְצַרֶֽ ֵצק, ֲאֶשר הֹוִצֶֽ ֹּאפּו ֶאת ַהבָּ ַוּי
ֶהם. שּו לָּ ֹּא עָּ ה ל  יְָּכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַגם ֵצדָּ

 
We point to the ָמרֹור and say: 

ינּו  ָמרֹור ה? ַעל שּום ֶשֵמְררּו ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתֶֽ נּו אֹוְכִלים, ַעל שּום מָּ ֶֽ ֶזה ֶשאָּ
ֶדה:  ה ַבשָּ דָּ ל ֲעבֹּ ֶמר ּוִבְלֵבִנים, ּוְבכָּ ה, ְבחֶֹּֽ שָּ ה קָּ דָּ ֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַבֲעבֹּ ִים, ֶשֶנֱאַמר: ַוְימָּ ְבִמְצַרֶֽ

ֶרְך. ֶֽ ֶהם ְבפָּ ְבדּו בָּ ם, ֲאֶשר עָּ תָּ דָּ ל ֲעבֹּ  ֵאת כָּ



ִים ָרֵֽ ִאלּו הּוא ָיָצא ִמִמצְּ מֹו, כְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלרְּ  בְּ
 

ה ְייָּ ִלי, ְבֵצאִתי  שָּ ר: ַבֲעבּור ֶזה עָּ ֶשֶנֱאַמר: ְוִהַגְדתָּ ְלִבְנָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹּ
ַאל  נּו גָּ ֶֽ א ַאף אֹותָּ רּוְך הּוא, ֶאּלָּ דֹוש בָּ ַאל ַהקָּ ד, גָּ ֹּא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבְלבָּ ִים. ל ֶֽ ִמִמְצרָּ

ֶרץ  ֶֽ אָּ נּו ֶאת הָּ ֶֽ ֶתת לָּ נּו, לָּ ֶֽ תָּ ִביא אֹּ ַען הָּ ם, ְלַמֶֽ נּו הֹוִציא ִמשָּ ֶֽ ֶהם, ֶשֶנֱאַמר: ְואֹותָּ ִעמָּ
ֵתינּו.  ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֹּ

 
We lift the כֹוס  and we say: 

 
ִפיָכְך ֵרְך,  לְּ ֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדר, ְלבָּ ִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַשֵבַח, ְלפָּ ֲאַנְחנּו ַחּיָּ

נּו ֵמַעְבדּות  ֵאּלּו. הֹוִציאָּ ל ַהִנִדים הָּ נּו ֶאת כָּ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּ שָּ ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ְלִמי ֶשעָּ
ה.  דֹול, ּוִמִּׁשְעבּוד ִלְגֻאּלָּ ה ְלאֹור גָּ ה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמַאֵפלָּ גֹון ְלִשְמחָּ ְלֵחרּות, ִמּיָּ

ה. ַהְללּויָּּה: שָּ ה ֲחדָּ יו ִשירָּ נָּ ֹּאַמר ְלפָּ  ְונ
 

לּוָיּה.  ם: ַהלְּ ה ְוַעד עֹולָּ ְך ֵמַעתָּ רָּ ַהְללּו ַעְבֵדי ְייָּ. ַהְללּו ֶאת ֵשם ְייָּ. ְיִהי ֵשם ְייָּ ְמבֹּ
ַמִים ְכבֹודֹו: ִמי  ל גֹוִים ְייָּ. ַעל ַהּׁשָּ ם ַעל כָּ ל ֵשם ְייָּ. רָּ ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבֹואֹו. ְמֻהּלָּ

ר  פָּ ֶרץ: ְמִקיִמי ֵמעָּ אָּ ִים ּובָּ ַמֶֽ ֶבת: ַהַמְשִפיִלי ִלְראֹות ַבּׁשָּ שָּ ינּו. ַהַמְגִביִהי לָּ ַכיָּי ֱאֹלֵהֶֽ
ת יִָּרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעמֹו: מֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת  ל. ֵמַאְשפֹּ דָּ

ה. ַהְללּויָּּה: ִנים ְשֵמחָּ ִית ֵאם ַהבָּ  ַהַבֶֽ
 

ֵצאת ֵאל  בְּ ְדשֹו. ִיְשרָּ ה ְלקָּ ה ְיהּודָּ ְיתָּ ב ֵמַעם ֹלֵעז: הָּ ִים, ֵבית ַיֲעקֹּ ֵאל ִמִמְצרָּ ִיְשרָּ
עֹות  ְקדּו ְכֵאיִלים. ְגבָּ ִרים רָּ חֹור: ֶההָּ ב ְלאָּ ס, ַהַּיְרֵדן ִידֹּ נֹּ ה  ַוּיָּ אָּ יו: ַהּיָּם רָּ ַמְמְשלֹותָּ
ִרים ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים.   חֹור: ֶההָּ ב ְלאָּ נּוס. ַהַּיְרֵדן ִתדֹּ ֹּאן: ַמה ְּלָך ַהּיָּם ִכי תָּ ִכְבֵני צ

ְפִכי ַהצּור ֲאַגם   ב: ַההֹּ ֹוַּה ַיֲעקֹּ ֶרץ. ִמִּלְפֵני ֱאלֶֽ דֹון חּוִלי אָּ ֹּאן: ִמִּלְפֵני אָּ עֹות ִכְבֵני צ ְגבָּ
ִים. ִמיש ְלַמְעְינֹו מָּ ִים. ַחּלָּ  מָּ

 
ָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרִים, ָברּוְך ַאָתה יְּ נּו ְוגָּ לָּ ֲאֶשר ְגאָּ

רֹור. ֵכן, ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיִגיֵענּו  ה ּומָּ ל בֹו ַמצָּ ה ַהֶזה, ֶלֱאכָּ נּו ַלַּלְילָּ ְוִהִגיעָּ
לֹום. ְשֵמִחים ְבִבְנַין ִעיֶרָך,  אֵתנּו ְלשָּ ִאים ִלְקרָּ ִלים ֲאֵחִרים, ַהבָּ ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגָּ

ִחים )במוצאי שבת אומרים:   ִחים ּוִמן ַהְפסָּ ם ִמן ַהְזבָּ ֹּאַכל שָּ ֶתָך, ְונ ִשים ַבֲעבֹודָּ ְושָּ
צֹון, ְונֹוֶדה ְּלָך ִשיר  ם, ַעל ִקיר ִמְזַבֲחָך ְלרָּ מָּ ִחים(, ֲאֶשר ַיִגיַע דָּ ִחים ּוִמן ַהְזבָּ ִמן ַהְפסָּ

ֵאל: ַאל ִיְשרָּ ה ְייָּ, גָּ רּוְך ַאתָּ ֵתנּו, ְוַעל ְפדּות ַנְפֵשנּו: בָּ ש ַעל ְגֻאּלָּ דָּ  חָּ
 

ִרי ַהָגֶפן: ֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא פְּ ינּו ֶמֵֽ ָי, ֱאֹלֵהֵֽ    ָברּוְך ַאָתה יְּ



ה    ֲחצָּ   רָּ
 

We wash our hands with a כָּה   ְברָּ

יו,        נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ִים: נּו ַעל ְנִטיַלת יָּדָּ  ְוִצּוָּ

 מֹוִציא   

We take all three ַמצֹות in our hands and we say the כָּה  ְברָּ

ֶרץ.  אָּ ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ  

Since we need  ֶנה  at every Shabbos and Yom-Tov meal, we now use the ֶלֶחם ִמשְּ

top and bottom matzohs for ֶנה  ֶלֶחם ִמשְּ
 

ֶרץ: אָּ ם, ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ עֹולָּ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

ה     ַמצָּ

We put down the bottom ה כָּה and we say the ַמצָּ  ְברָּ

ה.  ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ

This  ַזִית ַמָצה ֶהֵסיָבה  must be eaten כְּ  .in a reclining position  –בְּ

נּו  ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו  ַעל ֲאִכיַלת  יו ְוִצּוָּ ְבִמְצֹותָּ

ה:  ַמצָּ





יָּה ַקּיָּם.  ש הָּ ה ִהֵּלל ִבְזַמן ֶשֵבית ַהִמְקדָּ שָּ ש ְכִהֵּלל: ֵכן עָּ ֵזֶכר ְלִמְקדָּ
רֹור ְואֹוֵכל ְבַיַחד. ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶנֱאַמר: ַעל  ה ּומָּ יָּה כֹוֵרְך ֶפַסח ַמצָּ  הָּ

הּו: ֹּאְכֻלֶֽ  ַמצֹות ּוְמרֹוִרים י

רֹור     מָּ

We take a  ְכַזִית of  רֹור                            ֲחרֹוֶסת and we dip it into מָּ

We say the ה כָּ  ְברָּ

 כֹוֵרך   

We take a  ְכַזִית of  .רֹור ה  and put it between two pieces of מָּ ַמצָּ

taken from the bottom ה ש ְכִהֵלל. and we say ַמצָּ  ֵזֶכר ְלִמְקדָּ

ן עֹוֵרְך     ֻשְלחָּ

We eat a .בֹוד יֹום טֹוב ה ְלכָּ  ְסעּודָּ

                        פּון  צָּ

We eat the  ן ה. –ֲאִפיקֹומָּ ְבֶהֵסיבָּ  
 

נּו    יו ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

רֹור:  ַעל ֲאִכיַלת מָּ



ֵרְך     בָּ

We pour the third cup, and we say .זֹון  ִבְרַכת ַהמָּ

נּו ִרנָּ  ינּו ּוְלשֹוֵנֶֽ ֵלא ְשחֹוק ִפֶֽ ז ִימָּ ְלִמים: אָּ ינּו ְכחֹּ ִיֶֽ ז ה אָּ ִשיר ַהַמֲעלֹות ְבשּוב ְייָּ ֶאת ִשיַבת ִצּיֹון הָּ
ה ְייָּ אֶ  ִיינּו ְשֵמִחים: שּובָּ נּו הָּ ֹּאְמרּו ַבגֹוִים ִהְגִדיל ְייָּ ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶּלה: ִהְגִדיל ְייָּ ַלֲעשֹות ִעמָּ ת י

ֶּֽ ֶֽ ֶשְך ַהזָּ ֵשא ֶמֶֽ ה נֹּ כֹּ לֹוְך ֵיֵלְך ּובָּ ה ְבִרנָּה ִיְקצֹּרּו: הָּ ְרִעים ְבִדְמעָּ ֶֶּֽגב: ַהזֹּ נּו ַכאִפיִקים ַבֶנֶֽ ע רַ ְשִביֵתֶֽ
יו:  תָּ ֵשא ֲאֻלמֹּ ֹּא ְבִרנָּה נֹּ ֹּא יָּב  ב

 
 המזמן: ַרבֹוַתי ִמיר ִוויְלן ֶבעְנטְשין!

ם. ה ְוַעד עֹולָּ ְך ֵמַעתָּ רָּ  המסובין: ְיִהי ֵשם ְייָּ ְמבֹּ
ם. ה ְוַעד עֹולָּ ְך ֵמַעתָּ רָּ  המזמן: ְיִהי ֵשם ְייָּ ְמבֹּ

ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו. ַכֶֽ ינּו( ֶשאָּ ֵרְך )ֱאֹלֵהֶֽ ן ְוַרבֹוַתי, ְנבָּ נָּ ן ְוַרבָּ נָּ רָּ  ִבְרשּות מָּ
ינּו. ִיֶֽ ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו חָּ ַכֶֽ ינּו( ֶשאָּ רּוְך )ֱאֹלֵהֶֽ  המסובין: בָּ

ינּו. ִיֶֽ ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו חָּ ַכֶֽ ינּו( ֶשאָּ רּוְך )ֱאֹלֵהֶֽ  המזמן: בָּ
 

רּוְך ְשמֹו: רּוְך הּוא ּובָּ  בָּ
 

ֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא  ם ֻכּלֹו ְבטּובֹו ְבֵחן ְבֶחֶֽ עֹולָּ ן ֶאת הָּ ם, ַהזָּ עֹולָּ ֶלך הָּ ינּו ֶמֶֽ ה ְייָּ, ֱאֹלֵהֶֽ רּוְך ַאתָּ בָּ
זֹו נּו מָּ ֶֽ נּו, ְוַאל ֶיְחַסר לָּ ֶֽ ַסר לָּ ֶֽ ֹּא חָּ ִמיד ל דֹול תָּ ם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו ַהגָּ ר ִכי ְלעֹולָּ שָּ ל בָּ ֶחם ְלכָּ ן נֹוֵתן ֶלֶֽ

ל  זֹון ְלכָּ ל, ּוֵמִכין מָּ ל ּוֵמִטיב ַלכֹּ ן ּוְמַפְרֵנס ַלכֹּ דֹול, ִכי הּוא ֵאל זָּ ם וֶָּעד. ַבֲעבּור ְשמֹו ַהגָּ ְלעֹולָּ
ן ֶאת ה ְייָּ, ַהזָּ רּוְך ַאתָּ צֹון. בָּ ל ַחי רָּ מּור, פֹוֵתַח ֶאת יֶָּדָך, ּוַמְשִביַע ְלכָּ אָּ א, כָּ רָּ יו ֲאֶשר בָּ  ְבִרּיֹותָּ

ל:  ַהכֹּ
 

נּו ְייָּ  ֶֽ ה, ְוַעל ֶשהֹוֵצאתָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶרץ ֶחְמדָּ ינּו, ֶאֶֽ ְלתָּ ַלֲאבֹוֵתֶֽ ינּו ַעל ֶשִהְנַחֶֽ  נֹוֶדה ְּלָך ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ
נּו, ְוַעל תֹורָּ  ֵרֶֽ ְמתָּ ִבְבשָּ ַתֶֽ ִדים, ְוַעל ְבִריְתָך ֶשחָּ נּו, ִמֵבית ֲעבָּ ֶֽ ִים, ּוְפִדיתָּ ֶרץ ִמְצַרֶֽ ינּו ֵמֶאֶֽ  ְתָךֱאֹלֵהֶֽ

זֹון שָּ  נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת מָּ ֶֽ ֶסד ֶשחֹוַנְנתָּ נּו ְוַעל ַחִּיים ֵחן וֶָּחֶֽ ֶֽ יָך ֶשהֹוַדְעתָּ נּו, ְוַעל ֻחֶקֶֽ ֶֽ ן ַאתָּ ֶשִּלַמְדתָּ ה זָּ
ה: עָּ ל שָּ ל ֵעת ּוְבכָּ ל יֹום ּוְבכָּ ִמיד, ְבכָּ נּו תָּ ֶֽ  ּוְמַפְרֵנס אֹותָּ

 
ִמיד ְלעֹו ל ַחי תָּ ַרְך ִשְמָך ְבִפי כָּ ְך, ִיְתבָּ ְרִכים אֹותָּ ְך, ּוְמבָּ ְחנּו מֹוִדים לָּ ינּו ֲאַנֶֽ ל ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ם לָּ ְוַעל ַהכֹּ

רּו ְך. בָּ ה ֲאֶשר נַָּתן לָּ בָּ ֶרץ ַהטֹּ ֶֽ אָּ יָך ַעל הָּ , ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ְייָּ ֱאֹלֶהֶֽ ְעתָּ ֶֽ בָּ ַכְלתָּ ְושָּ ְך וֶָּעד. ַככָּתּוב, ְואָּ
זֹון: ֶרץ ְוַעל ַהמָּ ֶֽ אָּ ה ְייָּ, ַעל הָּ  ַאתָּ

 
ָך, ְועַ  ָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַכן ְכבֹוֶדֶֽ ִים ִעיֶרֶֽ ַלֶֽ ָך, ְוַעל ְירּושָּ ֵאל ַעֶמֶֽ ינּו, ַעל ִיְשרָּ ְלכּות ל מַ ַרֵחם נָּא ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ

נּו ינּו, ְרֵעֶֽ ִבֶֽ ינּו, אָּ יו. ֱאֹלֵהֶֽ לָּ א ִשְמָך עָּ דֹוש ֶשִנְקרָּ דֹול ְוַהקָּ ִית ַהגָּ ָך, ְוַעל ַהַבֶֽ ִוד ְמִשיֶחֶֽ נּו, , זֵבית דָּ ּוֵנֶֽ
ינּו, ְונָּא, ַאל תַ  רֹוֵתֶֽ ל צָּ ה ִמכָּ ינּו ְמֵהרָּ נּו ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ֶֽ נּו, ְוַהְרַוח לָּ נּו, ְוַהְרִויֵחֶֽ נּו, ְוַכְלְכֵלֶֽ נּו ְייָּ צְ ַפְרְנֵסֶֽ ִריֵכֶֽ

ה,  ה, ַהְפתּוחָּ ם. ִכי ִאם ְליְָּדָך ַהְמֵלאָּ תָּ ֹּא ִליֵדי ַהְלוָּאָּ ם, ְול ר וָּדָּ שָּ ֹּא ִליֵדי ַמְתַנת בָּ ינּו, ל ֱאֹלֵהֶֽ
ם וֶָּעד: ֵלם ְלעֹולָּ ֹּא ִנכָּ ֹּא ֵנבֹוש ְול ה, ֶשּל בָּ ְרחָּ ה ְוהָּ  ַהְקדֹושָּ



ינּו ּוְלשֹוֵנִֽנּו ִרָּנה  ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִפִֽ

The Man from Vilna  

October 1945. 
The concentration camps had been liberated, but it was a very difficult and painful time. Only 3,000 of Vil-
na's 100,000 Jews remained. 
It was Simchas Torah night and a group of Jews gathered in a shul. Many of them had not been in a shul 
since before the war began. The Jews in the shul looked around sadly; there were no Sifrei Torah in the shul; 
they had all been destroyed. It seemed as though a lit-
tle more pain would be felt that night. 
But there was a Russian soldier named Rabbi Leo 
Goldman, who was standing in the shul. He instinc-
tively turned toward a young Jewish boy standing 
there, stooped down, lifted the boy and danced around 
the room with him. Suddenly the whole shul broke in-
to singing and dancing.  
They had no sifrei Torah but in their place they had 
children. The Jewish people will live on! Am Yisroel 
Chai!  
[The Gordon and Karben families know well who the 
Man from Vilna is. Feel free to ask J!] 

Discussion Point: What particular mitzvot 

make you happy? 



דֹוש דֹול ְוַהקָּ ת ַהגָּ יָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהַּׁשבָּ ינּו ְבִמְצֹוֶתֶֽ נּו ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ  לשבת:  ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצֶֽ
ֶָּֽך ּוִבְר  ה ְכִמְצַות ְרצֹוֶנֶֽ ּוַח בֹו ְבַאֲהבָּ נֶֽ ת בֹו ְולָּ יָך, ִלְשבָּ ֶנֶֽ דֹוש הּוא ְלפָּ דֹול ְוקָּ ְנָך צֹוַהֶזה. ִכי יֹום ֶזה גָּ

ינּו נּו ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ נּו. ְוַהְרֵאֶֽ ֵתֶֽ ה ְביֹום ְמנּוחָּ ה ְויָּגֹון ַוֲאנָּחָּ רָּ ֹּא ְתֵהא צָּ ינּו, ֶשּל נּו ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ֶֽ יַח לָּ ִנֶֽ ַמת בְ  הָּ ֶנחָּ
מֹות: ַעל ַהֶנחָּ ַעל ַהְישּועֹות ּוַבֶֽ ה הּוא ַבֶֽ ָך, ִכי ַאתָּ ְדֶשֶֽ ִים ִעיר קָּ ַלֶֽ ָך, ּוְבִבְנַין ְירּושָּ  ִצּיֹון ִעיֶרֶֽ

 
ֵכר ִזכְ  ֵקד, ְוִיזָּ ַמע, ְוִיפָּ ֶצה, ְוִיּׁשָּ ֶאה, ְוֵירָּ יַע, ְוֵירָּ ֹּא ְוַיִגֶֽ ינּו, ַיֲעֶלה ְויָּב ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ נּו רֹוֱאֹלֵהֶֽ ֵנֶֽ

ָך ְדֶשֶֽ ִים ִעיר קָּ ַלֶֽ וד ַעְבֶדָך, ְוִזְכרֹון ְירּושָּ ִשיַח ֶבן דָּ ינּו, ְוִזְכרֹון מָּ נּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתֶֽ ל , ּוִפְקדֹוֵנֶֽ ְוִזְכרֹון כָּ
לֹום ְביֹום ַחג  ֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ּוְלשָּ ה ְלֵחן ּוְלֶחֶֽ ה ְלטֹובָּ יָך, ִלְפֵליטָּ ֶנֶֽ ֵאל ְלפָּ ַעְמָך ֵבית ִיְשרָּ

נּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבי ה. ְוהֹוִשיֵעֶֽ כָּ נּו בֹו ִלְברָּ ְקֵדֶֽ ה. ּופָּ ינּו בֹו ְלטֹובָּ נּו ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ְכֵרֶֽ ם, ַהַמצֹות ַהֶזה. זָּ
לֶ  ינּו, ִכי ֵאל ֶמֶֽ יָך ֵעיֵנֶֽ נּו, ִכי ֵאֶלֶֽ ינּו ְוהֹוִשיֵעֶֽ ֵלֶֽ נּו, ְוַרֵחם עָּ ֵנֶֽ ה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוחָּ ַחנּון ְך ּוִבְדַבר ְישּועָּ

ה: תָּ ֶֽ  ְוַרחּום אָּ
 

מֵ  ִים. אָּ ֶֽ לָּ יו ְירּושָּ ה ְייָּ, בֹוֵנה ְבַרֲחמָּ רּוְך ַאתָּ ינּו. בָּ ה ְביֵָּמֶֽ ֶדש ִבְמֵהרָּ ִים ִעיר ַהקֶֹּֽ ַלֶֽ  ןּוְבֵנה ְירּושָּ
 

נּו, יֹוצְ  נּו, גֹוֲאֵלֶֽ נּו בֹוְרֵאֶֽ נּו, ַאִדיֵרֶֽ ינּו, ַמְלֵכֶֽ ִבֶֽ ֵאל אָּ ם, הָּ עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֶֽ ה ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ רּוְך ַאתָּ נּו, ֵרֶֽ בָּ
ל יֹום וָּיֹום הּוא  ל, ֶשְבכָּ ֶלְך ַהטֹוב, ְוַהֵמִטיב ַלכֹּ ֵאל. ַהֶמֶֽ נּו רֹוֵעה ִיְשרָּ ב, רֹוֵעֶֽ ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש ַיֲעקֹּ

ֶסד  ַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶֽ נּו לָּ נּו, הּוא ִיְגְמֵלֶֽ נּו, הּוא גֹוְמֵלֶֽ ֶֽ לָּ נּו. הּוא ְגמָּ ֶֽ ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב לָּ
ה, ְוַרֲחִמים, ְוַחִּיים  לָּ ה ְוַכְלכָּ ה, ַפְרנָּסָּ מָּ ה, ֶנחָּ ה ִוישּועָּ כָּ ה ְברָּ חָּ ה ְוַהְצלָּ לָּ ַוח ַהצָּ ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרֶֽ

נּו: ם ַאל ְיַחְדֵרֶֽ ל טּוב ְלעֹולָּ ל טֹוב, ּוִמכָּ לֹום, ְוכָּ  ְושָּ
 

ם וֶָּעד. ינּו ְלעֹולָּ ֵלֶֽ ן, הּוא ִיְמלֹוְך עָּ ַרֲחמָּ  הָּ
ֶרץ. ֶֽ אָּ ִים ּובָּ ַמֶֽ ַרְך ַבשָּ ן, הּוא ִיְתבָּ ַרֲחמָּ  הָּ

ַעד ּולְ  נּו לָּ ֶֽ ִחים,ְוִיְתַהַדר בָּ ַצח ְנצָּ ַעד ּוְלֵנֶֽ נּו לָּ ֶֽ ַאר בָּ ֶֽ ן, הּוא ִיְשַתַבח ְלדֹור דֹוִרים, ְוִיְתפָּ ַרֲחמָּ ְלֵמי עֹוהָּ
ִמים.  עֹולָּ

בֹוד. נּו ְבכָּ ן, הּוא ְיַפְרְנֵסֶֽ ַרֲחמָּ  הָּ
נּו. נּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצֶֽ נּו ְוהּוא יֹוִליֵכֶֽ אֵרֶֽ נּו ֵמַעל ַצּוָּ ן, הּוא ִיְשבֹור ֻעֵּלֶֽ ַרֲחמָּ  הָּ

יו. לָּ ְלנּו עָּ ַכֶֽ ן ֶזה ֶשאָּ ִית ַהֶזה, ְוַעל ֻשְלחָּ ה ַבַבֶֽ כָּה ְמֻרבָּ נּו ְברָּ ֶֽ ן, הּוא ִיְשַלח לָּ ַרֲחמָּ  הָּ
נּו ְבשֹורֹות טֹובֹות ְישּועֹות  ֶֽ כּור ַלטֹוב, ִויַבֶשר לָּ הּו ַהנִָּביא זָּ ֶֽ נּו ֶאת ֵאִלּיָּ ֶֽ ן, הּוא ִיְשַלח לָּ ַרֲחמָּ הָּ

מֹות.  ְוֶנחָּ
ִית ַהֶזה.  ִתי( ַבֲעַלת ַהַבֶֽ ִית ַהֶזה, ְוֶאת )ִאִמי מֹורָּ ַעל ַהַבֶֽ ִבי מֹוִרי( ַבֶֽ ֵרְך ֶאת )אָּ ן, הּוא ְיבָּ ַרֲחמָּ הָּ

ל  ם ְוֶאת כָּ ם ְוֶאת ַזְרעָּ ם ְוֶאת ֵביתָּ אֹותָּ
נּו, ְכמֹו  ֶֽ ל ֲאֶשר לָּ נּו ְוֶאת  כָּ ֶֽ ֶהם אֹותָּ ַאֶשר לָּ

ק  ם ִיְצחָּ הָּ ינּו, ַאְברָּ ְרכּו ֲאבֹוֵתֶֽ ֶשִנְתבָּ
נּו  ֶֽ ֵרְך אֹותָּ ל. ֵכן ְיבָּ ל, כֹּ ל, ִמכֹּ ב: ַבכֹּ ְוַיֲעקֹּ
ֵמן: ֹּאַמר אָּ ה, ְונ כָּה ְשֵלמָּ נּו ַיֶַֽחד. ִבְברָּ  ֻכּלָּ

 
ינּו ְזכּות,  ֵלֶֽ רֹום ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְועָּ ַבמָּ

כָּה  א ְברָּ לֹום, ְוִנשָּ ֶרת שָּ ֶשְתֵהא ְלִמְשֶמֶֽ
א ֵחן  נּו, ְוִנְמצָּ ה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשֵעֶֽ קָּ ֵמֵאת ְייָּ ּוְצדָּ

ם: דָּ  ְוֵשֶכל טֹוב ְבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְואָּ
נּו יֹום ֶשֻכּלֹו ( ן, הּוא ַיְנִחיֵלֶֽ ַרֲחמָּ לשבת: הָּ

ִמים.( עֹולָּ ה ְלַחֵּיי הָּ ת ּוְמנּוחָּ  ַשבָּ



רּוְך, ְליֹום ֶשַצִדיִקים יֹוְשִבים ְוַעְטרֹוֵתי נּו ְליֹום ֶשֻכּלֹו טֹוב. ְליֹום ֶשֻכּלֹו אָּ ן, הּוא ַיְנִחיֵלֶֽ ַרֲחמָּ  ֶהםהָּ
ֶהם. אֵשיֶהם ְונֱֶהִנים ִמִזיו ַהְּׁשִכינָּה, ִוְיִהי ֶחְלֵקנּו ִעמָּ  ְברָּ

 
ֶסד  ֶשה ֶחֶֽ א. ִמְגדֹול ְישּועֹות ַמְלכֹו, ְועֹּ ם ַהבָּ עֹולָּ יַח ּוְלַחֵּיי הָּ ִשֶֽ נּו ִלימֹות ַהמָּ ן, הּוא ְיַזֵכֶֽ ַרֲחמָּ הָּ

ל  ינּו ְוַעל כָּ ֵלֶֽ לֹום, עָּ יו, הּוא ַיֲעֶשה שָּ לֹום ִבְמרֹומָּ ֶשה שָּ ם: עֹּ ִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹולָּ ִלְמִשיחֹו ְלדָּ
ֵמן: ֵאל, ְוִאְמרּו אָּ  ִיְשרָּ

 
ל טֹו ֹּא ַיְחְסרּו כָּ בּו, ְודֹוְרֵשי ְייָּ ל ֵעֶֽ שּו ְורָּ יו: ְכִפיִרים רָּ יו, ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵראָּ ב: ְיראּו ֶאת ְייָּ ְקדֹּשָּ

ֶבר אֲ  רּוְך ַהֶגֶֽ צֹון: בָּ ל ַחי רָּ יַע ְלכָּ ָך, ּוַמְשִבֶֽ ַח ֶאת יֶָּדֶֽ ם ַחְסדֹו: פֹוֵתֶֽ ר שֶ הֹודּו ַליָּי ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹולָּ
ב, ְוַזְרעֹו ְמַבֵקש יִתי ַצִדיק ֶנֱעזָּ ִאֶֽ ֹּא רָּ ְנִתי ְול ַקֶֽ יִתי ַגם זָּ ִיֶֽ ַער הָּ יָּה ְייָּ ִמְבַטחֹו: ַנֶֽ ֶֽ  ִיְבַטח ַבְייָּ, ְוהָּ ֶחם: לָּ

לֹום: ֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבּׁשָּ ז ְלַעמֹו ִיֵתן, ְייָּ ְיבָּ  ְייָּ עֹּ
 

ֶפן: ִרי ַהָגֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא פְּ ינּו ֶמֵֽ ָי, ֱאֹלֵהֵֽ  ָברּוְך ַאָתה יְּ
 
 

After drinking the third כֹוס we fill up the third כֹוס . We also fill up the  כֹוס
 :and open the door and say ֶשל ֵאִלָיהּו 

 

ָך לֹא  ִשמְּ ָלכֹות ֲאֶשר בְּ ַעל ַממְּ ּוָך וְּ ָדעֵֽ ָך ֶאל ַהגֹוִים, ֲאֶשר לֹא יְּ ֹפְך ֲחָמתְּ שְּ
ָך, ַוֲחרֹון  ֶמֵֽ ָפְך ֲעֵליֶהם ַזעְּ ֶאת ָנֵוהּו ֵהַשמּו: שְּ אּו: ִכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב. וְּ ָקָרֵֽ

ָי: ֵמי יְּ ִמיֵדם, ִמַתַחת שְּ ַתשְּ ַאף וְּ ֹּדף בְּ ָך ַיִשיֵגם: ִתרְּ  ַאפְּ





 ַהֵלל    

We pour the fourth cup and we say ַהֵלל 

ֹּאְמרּו ַהגֹוִים,  ה י מָּ ֶֽ ָך. לָּ בֹוד, ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתֶֽ נּו ִכי ְלִשְמָך ֵתן כָּ ֶֽ ֹּא לָּ נּו ְייָּ ל ֶֽ ֹּא לָּ ל
ב,  הָּ ֶסף ְוזָּ ה. ֲעַצֵביֶהם ֶכֶֽ שָּ ֵפץ עָּ ל ֲאֶשר חָּ ִים כֹּ מָּ ַאֵּיה נָּא ֱאֹלֵהיֶהם. ֵואֹלֵהינּו ַבּׁשָּ
ֹּא  ֶהם ְול ִֶּֽים לָּ ְזַנֶֽ ֹּא ִיְראּו. אָּ ֶהם ְול ֹּא ְיַדֵברּו, ֵעיַנִים לָּ ֶהם ְול ם. ֶפה לָּ דָּ ַמֲעֵשה ְיֵדי אָּ
ֹּא ֶיְהגּו  כּו, ל ֹּא ְיַהֵּלֶֽ ֹּא ְיִמישּון, ַרְגֵליֶהם ְול ֹּא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְול ֶהם ְול עּו, ַאף לָּ ֶֽ ִיְשמָּ

ם  ֵאל ְבַטח ַביָּי, ֶעְזרָּ ֶהם: ִיְשרָּ ַח בָּ ֵטֶֽ ל ֲאֶשר בֹּ ֵשיֶהם, כֹּ ִבְגרֹונָּם. ְכמֹוֶהם ִיְהיּו עֹּ
ם  ִגנָּם הּוא. ִיְרֵאי ְייָּ ִבְטחּו ַבְייָּ, ֶעְזרָּ ם ּומָּ ן ִבְטחּו ַבְייָּ, ֶעְזרָּ ִגנָּם הּוא. ֵבית ַאֲהרֹּ ּומָּ

ִגנָּם הּוא:  ּומָּ
 

ֵרְך ִיְרֵאי ְייָּ,  ן. ְיבָּ ֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהרֹּ ֵאל, ְיבָּ ֵרְך ֶאת ֵבית ִיְשרָּ ֵרְך, ְיבָּ נּו ְיבָּ ֶֽ רָּ ְייָּ ְזכָּ
ֵשה  ֵסף ְייָּ ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבֵניֶכם. ְברּוִכים ַאֶתם ַלְייָּ, עֹּ ִלים. יֹּ ַהְקַטִנים ִעם ַהְגדֹּ

ֹּא ַהֵמִתים ְיַהְללּו יָּּה,  ם. ל דָּ ֶרץ נַָּתן ִלְבֵני אָּ ֶֽ אָּ ִים ַלְייָּ, ְוהָּ ַמֶֽ ִים ּׁשָּ ַמֶֽ ֶרץ. ַהּׁשָּ ֶֽ ִים וָּאָּ ַמֶֽ ּׁשָּ
ם, ַהְללּויָּּה:   ה ְוַעד עֹולָּ ֵרְך יָּּה, ֵמַעתָּ ְחנּו ְנבָּ ה. ַוֲאַנֶֽ ְרֵדי דּומָּ ל יֹּ ֹּא כָּ  ְול

 

ּוִני ֶחְבֵלי  פֶֽ א: ֲאפָּ ְזנֹו ִלי ּוְביַָּמי ֶאְקרָּ ה אָּ י. ִכי ִהטָּ וִלי ַתֲחנּונָּ ְבִתי ִכי ִיְשַמע ְייָּ, ֶאת קֹּ ַהֶֽ אָּ
ה ַנְפִשי.  נָּה ְייָּ ַמְּלטָּ א, אָּ א. ּוְבֵשם ְייָּ ֶאְקרָּ ה ְויָּגֹון ֶאְמצָּ רָּ ּוִני צָּ אֶֽ ֵרי ְשאֹול ְמצָּ ֶות, ּוְמצָּ ֶֽ מָּ

ִאים ְייָּ ַדּלֹוִתי  ְוִלי ְיהֹוִשיַע. שּוִבי ַנְפִשי  ינּו ְמַרֵחם. שֵֹּמר ְפתָּ ַחנּון ְייָּ ְוַצִדיק, ֵואֹלֵהֶֽ
ה, ֶאת ַרְגִלי  ֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִדְמעָּ ֶֽ ְצתָּ ַנְפִשי ִממָּ ְיִכי. ִכי ִחַּלֶֽ ֶֽ לָּ ַמל עָּ ְיִכי, ִכי ְייָּ גָּ ֶֽ ִלְמנּוחָּ

ד. ֲאִני  ִניִתי ְמאֹּ ֶֽ ְנִתי ִכי ֲאַדֵבר, ֲאִני עָּ ִחי. ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְייָּ, ְבַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמֶֽ ִמֶדֶֽ
ֵזב. ם כֹּ דָּ אָּ ל הָּ ְפִזי כָּ ְרִתי ְבחָּ ַמֶֽ  אָּ

 

ַרי ַליָּי  א. ְנדָּ א, ּוְבֵשם ְייָּ ֶאְקרָּ י. כֹוס ְישּועֹות ֶאשָּ לָּ ֹוִהי עָּ ל ַתְגמּולֶֽ ִשיב ַליָּי, כָּ ה אָּ מָּ
ָך  נָּה ְייָּ ִכי ֲאִני ַעְבֶדֶֽ יו. אָּ ה ַלֲחִסידָּ ְותָּ ֶֽ ר ְבֵעיֵני ְייָּ ַהמָּ ל ַעמֹו. יָּקָּ ה נָּא ְלכָּ ֲאַשֵּלם, ֶנְגדָּ

ַרי  א. ְנדָּ ה ּוְבֵשם ְייָּ ֶאְקרָּ ַבח תֹודָּ י. ְלָך ֶאְזַבח ֶזֶֽ ְחתָּ ְלמֹוֵסרָּ ָך ִפַתֶֽ ֶתֶֽ ֲאִני ַעְבְדָך, ֶבן ֲאמָּ
ִים ַהְללּויָּּה. ֶֽ לָּ ִכי ְירּושָּ ל ַעמֹו. ְבַחְצרֹות ֵבית ְייָּ ְבתֹוֵכֶֽ ה נָּא ְלכָּ  ַלְייָּ ֲאַשֵּלם ֶנְגדָּ

 

ם  ינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת ְייָּ ְלעֹולָּ ֵלֶֽ ַבר עָּ ֻאִמים. ִכי גָּ ל הָּ ּוהּו כָּ ל גֹוִים, ַשְבחֶֽ ַהְללּו ֶאת ְייָּ, כָּ
 ַהְללּויָּּה:

 

ּדֹו:  ַלָיי ִכי טֹוב, הֹודּו עֹוָלם ַחסְּ  ִכי לְּ

ָרֵאל, ּדֹו:  יֹאַמר ָנא ִישְּ עֹוָלם ַחסְּ  ִכי לְּ

רּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן, ּדֹו:  יֹאמְּ עֹוָלם ַחסְּ  ִכי לְּ

ָי, ֵאי יְּ רּו ָנא ִירְּ ּדֹו:  יֹאמְּ עֹוָלם ַחסְּ  ִכי לְּ
  



ם. ְייָּ  ִמן דָּ א, ַמה ַּיֲעֶשה ִלי אָּ ֹּא ִאירָּ ב יָּּה. ְייָּ ִלי ל ִני ַבֶמְרחָּ ֶֽ נָּ ּה, עָּ אִתי ּיָּ ֶֽ רָּ ַהֵמַצר קָּ
ם. טֹוב ַלֲחסֹות ַבְייָּ  דָּ אָּ ַח בָּ י. טֹוב ַלֲחסֹות ַבְייָּ, ִמְבטֶֹּֽ י, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְנאָּ ְזרָּ ִלי ְבעֹּ

ּוִני ְבֵשם ְייָּ ִכי  בֶֽ ּוִני ַגם ְסבָּ ּוִני ְבֵשם ְייָּ ִכי ֲאִמיַלם. ַסבֶֽ בֶֽ ל גֹוִים ְסבָּ ַח ִבְנִדיִבים. כָּ ִמְבטֶֹּֽ
ל,  ִני ִלְנפֹּ ה ְדִחיַתֶֽ חֹּ ֲעכּו ְכֵאש קֹוִצים, ְבֵשם ְייָּ ִכי ֲאִמיַלם. דָּ ִרים דֹּ ּוִני ִכְדבֹּ ֲאִמיַלם. ַסבֶֽ

ֳהֵלי ַצִדיִקים, ְיִמין  ה ְבאָּ ה. קֹול ִרנָּה ִוישּועָּ ת יָּּה, ַוְיִהי ִלי ִלישּועָּ ִזי ְוִזְמרָּ ִני. עָּ ֶֽ רָּ ַוְייָּ ֲעזָּ
מּות ִכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי  ֹּא אָּ ִיל. ל ֶֽ ה חָּ שָּ ה, ְיִמין ְייָּ עֶֹּֽ ִיל. ְיִמין ְייָּ רֹוֵממָּ ֶֽ ה חָּ שָּ ְייָּ עֶֹּֽ
ם אֹוֶדה יָּּה. ֶזה  ֹּא בָּ ב ֶדק ,אָּ ִני. ִפְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶֽ ֶֽ נָּ ֹּא ְנתָּ ֶות ל ִני ּיָּּה, ְוַלמָּ ר ִיְדַרֶֽ יָּּה. ַידֹּ

ִני  ֶֽ ה. אֹוְדָך ִכי ֲעִניתָּ ִני, ַוְתִהי ִלי ִלישּועָּ ֶֽ אּו בֹו. אֹוְדָך ִכי ֲעִניתָּ ַער ַלְייָּ, ַצִדיִקים יָּבֶֹּֽ ַהַּׁשֶֽ
ֲאסּו ַהבֹוִנים,  ֶבן מָּ ֹּאש ִפנָּה.  ֶאֶֽ ה ְלר ְיתָּ ֲאסּו ַהבֹוִנים, הָּ ֶבן מָּ ה. ֶאֶֽ ַוְתִהי ִלי ִלישּועָּ
ה  ְיתָּ ֶֽ ינּו:  ֵמֵאת ְייָּ הָּ את ְבֵעיֵנֶֽ ֹּאת, ִהיא ִנְפלָּ ה ז ְיתָּ ֶֽ ֹּאש ִפנָּה. ֵמֵאת ְייָּ הָּ ה ְלר ְיתָּ הָּ

ה  שָּ ה בֹו. ֶזה ַהּיֹום עָּ ה ְוִנְשְמחָּ ילָּ ִגֶֽ ה ְייָּ, נָּ שָּ ינּו. ֶזה ַהּיֹום עָּ את ְבֵעיֵנֶֽ ֹּאת, ִהיא ִנְפלָּ ז
ה בֹו. ה ְוִנְשְמחָּ ילָּ ִגֶֽ  ְייָּ נָּ

יָעה ָנא: ָי הֹוִשֵֽ יָעה ָנא:  ָאָנא יְּ ָי הֹוִשֵֽ  ָאָנא יְּ
ִליָחה ָנא: ָי ַהצְּ ִליָחה ָנא:  ָאָנא יְּ ָי ַהצְּ  ָאָנא יְּ

 
:   ָברּוְך א ְבֵשם ְייָּ, ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית ְייָּ א ְבֵשם ְייָּ, ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית  ָברּוְךַהבָּ ַהבָּ

ַח:   ֵאלְייָּ:  ִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבֶֽ נּו, ִאְסרּו ַחג ַבֲעבֹּ ֶֽ ֶאר לָּ ֶֽ נּו, ִאְסרּו  ֵאלְייָּ ַוּיָּ ֶֽ ֶאר לָּ ֶֽ ְייָּ ַוּיָּ
ַח:  ִתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבֶֽ :   ֵאִליַחג ַבֲעבֹּ ךָּ ךָּ ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמֶֽ ה ְואֹוֶדֶֽ ה  ֵאִליַאתָּ ַאתָּ

 : ךָּ ךָּ ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמֶֽ ם ַחְסדֹו:  הֹודּו ַליָּי ִכי טֹוב, ִכי הֹודּוְואֹוֶדֶֽ  ַליָּי ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹולָּ
ם ַחְסדֹו:  ְלעֹולָּ

 
 



ם ַחְסדֹו:       הֹודּו ַליָּי ִכי טֹוב,  ִכי ְלעֹולָּ
ֱאֹלִהים,  ם ַחְסדֹו:     הֹודּו ֵלאֹלֵהי הָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ִנים,  ֲאדֹּ ֵני הָּ ם ַחְסדֹו:      הֹודּו ַלֲאדֹּ  ִכי ְלעֹולָּ
אֹות ְגדֹּלֹות ְלַבדֹו,   ֵשה ִנְפלָּ ם ַחְסדֹו:    ְלעֹּ  ִכי ְלעֹולָּ

ִים ִבְתבּונָּה,   ַמֶֽ ֵשה ַהּׁשָּ ם ַחְסדֹו:     ְלעֹּ  ִכי ְלעֹולָּ
ִים,  ֶֽ ֶרץ ַעל ַהמָּ ֶֽ אָּ ם ַחְסדֹו:     ְלרֹוַקע הָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ִלים,  ֵשה אֹוִרים ְגדֹּ ם ַחְסדֹו:      ְלעֹּ  ִכי ְלעֹולָּ
ֶמש ְלֶמְמֶשֶלת ַבּיֹום, ם ַחְסדֹו:    ֶאת ַהֶּׁשֶֽ  ִכי ְלעֹולָּ

ה,   ְילָּ ֶֽ ִבים ְלֶמְמְשלֹות ַבּלָּ ַח ְוכֹוכָּ ֵרֶֽ ם ַחְסדֹו:   ֶאת ַהּיָּ  ִכי ְלעֹולָּ
ִים ִבְבכֹוֵריֶהם,  ם ַחְסדֹו:     ְלַמֵכה ִמְצַרֶֽ  ִכי ְלעֹולָּ

ם,  ֵאל ִמתֹוכָּ ם ַחְסדֹו:      ַוּיֹוֵצא ִיְשרָּ  ִכי ְלעֹולָּ
ֹוַע ְנטּויָּה, ה ּוִבְזרֶֽ קָּ ם ַחְסדֹו:      ְביָּד ֲחזָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ִרים ֵזר ַים סּוף ִלְגזָּ ם ַחְסדֹו:      ְלגֹּ  ִכי ְלעֹולָּ
ֵאל ְבתֹוכֹו,  ם ַחְסדֹו:     ְוֶהֱעִביר ִיְשרָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף,  ם ַחְסדֹו:    ְוִנֵער ַפְרעֹּ  ִכי ְלעֹולָּ
ר,   ם ַחְסדֹו:      ְלמֹוִליְך ַעמֹו ַבִמְדבָּ  ִכי ְלעֹולָּ
ִלים,  ִכים ְגדֹּ ם ַחְסדֹו:      ְלַמֵכה ְמלָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ִכים ַאִדיִרים,   ג ְמלָּ ם ַחְסדֹו:     ַוַּיֲהרֹּ  ִכי ְלעֹולָּ
ִרי,  ֱאמֹּ ֶלְך הָּ ם ַחְסדֹו:      ְלִסיחֹון ֶמֶֽ  ִכי ְלעֹולָּ

ן,  שָּ ֶלְך ַהבָּ ם ַחְסדֹו:      ּוְלעֹוג ֶמֶֽ  ִכי ְלעֹולָּ
ה,  ם ְלַנֲחלָּ ם ַחְסדֹו:      ְונַָּתן ַאְרצָּ  ִכי ְלעֹולָּ

ֵאל ַעְבדֹו,  ה ְלִיְשרָּ ם ַחְסדֹו:      ַנֲחלָּ  ִכי ְלעֹולָּ
נּו,  ֶֽ ַכר לָּ ֶֽ נּו זָּ ם ַחְסדֹו:      ֶשְבִשְפֵלֶֽ  ִכי ְלעֹולָּ

ינּו,  ֵרֶֽ נּו ִמצָּ ם ַחְסדֹו:      ַוִּיְפְרֵקֶֽ  ִכי ְלעֹולָּ
ר,  שָּ ל בָּ ֶחם ְלכָּ ם ַחְסדֹו:      נֹוֵתן ֶלֶֽ  ִכי ְלעֹולָּ

ִים,  ֶֽ מָּ ם ַחְסדֹו:      הֹודּו ְלֵאל ַהּׁשָּ  ִכי ְלעֹולָּ
 



ַמת ֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך  ִנשְּ ר, ְתפָּ שָּ ל בָּ ּוַח כָּ ינּו. ְורֶֽ ֵרְך ֶאת ִשְמָך ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ל ַחי, ְתבָּ כָּ
ֶלְך גֹוֵאל  נּו ֶמֶֽ ֶֽ יָך ֵאין לָּ ֶדֶֽ ה ֵאל. ּוִמַבְלעָּ ם ַאתָּ עֹולָּ ם ְוַעד הָּ עֹולָּ ִמיד, ִמן הָּ נּו תָּ ַמְלֵכֶֽ

ֶלְך עֹוֵזר  נּו ֶמֶֽ ֶֽ ה. ֵאין לָּ ה ְוצּוקָּ רָּ ל ֵעת צָּ יַע, פֹוֶדה ּוַמִציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם, ְבכָּ ּומֹוִשֶֽ
דֹות,  ל תֹולָּ ל ְבִרּיֹות, ֲאדֹון כָּ ֹוַּה כָּ ַאֲחרֹוִנים, ֱאלֶֽ ִראשֹוִנים ְוהָּ ה: ֱאֹלֵהי הָּ תָּ ֶֽ א אָּ ְוסֹוֵמך ֶאּלָּ
ֹּא  יו ְבַרֲחִמים. ַוְייָּ ֵער ִהֵנה ל ֶסד, ּוְבִרּיֹותָּ מֹו ְבֶחֶֽ חֹות, ַהְמַנֵהג עֹולָּ ב ַהִתְשבָּ ל ְברֹּ ַהְמֻהּלָּ

יַח ִאְּלִמים, ְוַהַמִתיר  ִמים, ְוַהֵמִשֶֽ ן, ַהְמעֹוֵרר ְיֵשִנים ְוַהֵמִקיץ ִנְרדָּ ֹּא ִיישָּ יָּנּום ְול
ְחנּו  ִמים ּוְלָך ְלַבְדָך ֲאַנֶֽ ֲאסּוִרים, ְוַהדֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְוַהזֹוֵקף ְכפּוִפים, ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנְעלָּ

ַבח  ינּו ֶשֶֽ יו, ְוִשְפתֹוֵתֶֽ נּו ִרנָּה ַכֲהמֹון ַגּלָּ ה ַכּיָּם, ּוְלשֹוֵנֶֽ ֵלא ִשירָּ ינּו מָּ מֹוִדים. ְוִאּלּו ִפֶֽ
ִים,  ֶֽ מָּ ינּו ְפרּושֹות ְכִנְשֵרי שָּ ַח, ְויֵָּדֶֽ ֵרֶֽ ֶמש ְוַכּיָּ ינּו ְמִאירֹות ַכֶּׁשֶֽ ֶֽ יַע, ְוֵעיֵנֶֽ ֶֽ קִ ְכֶמְרֲחֵבי רָּ

ינּו,  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ְחנּו ַמְסִפיִקים, ְלהֹודֹות ְלָך ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ַאּיָּלֹות, ֵאין ֲאַנֶֽ ינּו ַקּלֹות כָּ ְוַרְגֵלֶֽ
ִמים, ַהטֹובֹות  בֹות ְפעָּ ִפים ְוִרֵבי ְרבָּ ֶלף ַאְלֵפי ֲאלָּ ֶלף ֶאֶֽ ֶֽ ָך ַעל ַאַחת ֵמאָּ ֵרְך ֶאת ְשֶמֶֽ ּוְלבָּ

ִדים  ינּו, ּוִמֵבית ֲעבָּ נּו ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ֶֽ ִים ְגַאְלתָּ ִנים ִמִמְצַרֶֽ נּו. ִמְּלפָּ ֶֽ ינּו ְוִעמָּ יתָּ ִעם ֲאבֹוֵתֶֽ ִשֶֽ ֶשעָּ
נּו, ּוֵמחֳ  ֶֽ ֶבר ִמַּלְטתָּ נּו, ּוִמֶדֶֽ ֶֽ ֶרב ִהַצְלתָּ נּו, ֵמֶחֶֽ ֶֽ ע ִכְלַכְלתָּ בָּ נּו, ּוְבשָּ ֶֽ ב ַזְנתָּ עָּ נּו, ְברָּ ֶֽ יִ ְפִדיתָּ ם לָּ

יָך ְייָּ  ֶדֶֽ ּונּו ֲחסָּ בֶֽ ֹּא ֲעזָּ יָך, ְול ּונּו ַרֲחֶמֶֽ רֶֽ נָּה ֲעזָּ נּו: ַעד ֵהֶֽ ֶֽ ִנים ִדִּליתָּ ִעים ְוַרִבים ְוֶנֱאמָּ רָּ
ינּו  נּו ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ  ֱאֹלֵהינּו ְוַאל ִתְטֵשֶֽ



 
ַצח שֹון ֲאֶשר ָלֶנֵֽ ְחתָּ ְבַאֵפינּו, ְולָּ ַפֶֽ ה ֶשנָּ מָּ ּוַח ּוְנשָּ נּו, ְורֶֽ ֶֽ ְגתָּ בָּ ִרים ֶשִפַּלֶֽ . ַעל ֵכן ֵאבָּ

ישּו יצּו ְוַיְקִדֶֽ ֲארּו ִוישֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֶֽ ְרכּו ִויַשְבחּו ִויפָּ ינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויבָּ ְמתָּ ְבִפֶֽ  ַשֶֽ
ל ַעִין ְלָך  ַבע, ְוכָּ שֹון ְלָך ִתּׁשָּ ל לָּ ל ֶפה ְלָך יֹוֶדה, ְוכָּ נּו, ִכי כָּ יכּו ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכֶֽ ְוַיְמִלֶֽ

ּוָך,  אֶֽ בֹות ִיירָּ ל ַהְּלבָּ יָך ְלַבד ִתְשַתֲחֶוה, ְוכָּ ֶנֶֽ ה ְלפָּ ל קֹומָּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוכָּ ל ֶבֶֽ ְתַצֶפה, ְוכָּ
ֹוָך.  מֶֽ ְרנָּה ְייָּ ִמי כָּ ֹּאַמֶֽ ל ַעְצמֹוַתי ת ר ֶשכָּתּוב, כָּ בָּ ָך. ַכדָּ יֹות ְיַזְמרּו ִלְשֶמֶֽ ֶרב ּוְכלָּ ל ֶקֶֽ ְוכָּ

ה ִתְשַמע, ַצֲעַקת ַהַדל  ְזלֹו: ַשְוַעת ֲעִנִּיים ַאתָּ ִני ְוֶאְביֹון ִמגֹּ נּו, ְועָּ ק ִמֶמֶֽ זָּ ִני ֵמחָּ ַמִציל עָּ
דֹול ַהִגבֹור  ֵאל ַהגָּ ְך: הָּ ְך לָּ ְך ּוִמי ַיֲערָּ ְך, ּוִמי ִיְשֶוה ּלָּ ַתְקִשיב ְותֹוִשיַע ִמי ִיְדֶמה ּלָּ

ֵרְך ֶאת  ֶאְרָך ּוְנבָּ ֶרץ: ְנַהֶּלְלָך ּוְנַשֵבֲחָך ּוְנפָּ ֶֽ ִים וָּאָּ ַמֶֽ יו שָּ ֵנה ְבַרְחמָּ א, ֵאל ֶעְליֹון קֹּ ְוַהנֹורָּ
ְדשֹו: ַבי ֶאת ֵשם קָּ ל ְקרָּ ְרִכי ַנְפִשי ֶאת ְייָּ, ְוכָּ ִוד, בָּ מּור, ְלדָּ אָּ ָך. כָּ ְדֶשֶֽ  ֵשם קָּ

 
ֶָּֽך,  ֶזֵֽ מֹות עֻּ ַתֲעצֻּ יָך. ָהֵאל בְּ א ְבנֹוְראֹוֶתֶֽ ַצח ְוַהנֹורָּ ֶנֶֽ ָך. ַהִגבֹור לָּ דֹול ִבְכבֹוד ְשֶמֶֽ ַהגָּ

א: ם ְוִנשָּ ֶלְך ַהּיֹוֵשב ַעל ִכֵדא רָּ  ַהֶמֶֽ
 

ה. שֹוֵכן ַעד,  אוָּה ְתִהּלָּ ִרים נָּ תּוב, ַרְננּו ַצִדיִקים ַבְייָּ, ַלְישָּ דֹוש ְשמֹו: ְוכָּ רֹום ְוקָּ מָּ
ֶרב  ש ּוְבֶקֶֽ ַרְך ּוִבְלשֹון ֲחִסיִדים. ִתְתַקדָּ ם ּוְבִשְפֵתי ַצִדיִקים ִתְתבָּ ִרים ִתְתרֹומָּ ְבִפי ְישָּ

ל:  ְקדֹוִשים ִתְתַהּלָּ



ֲהלֹות ַמקְּ ַאר  ּובְּ ה ִיְתפָּ ֵאל, ְבִרנָּ ִרְבבֹות ַעְמָך ֵבית ִיְשרָּ
ל ַהְיצּוִרים,  ל דֹור וָּדֹור, ֶשֵכן חֹוַבת כָּ נּו, ְבכָּ ִשְמָך ַמְלֵכֶֽ

ַח  ינּו, ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַשֵבֶֽ ינּו, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ יָך ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ֶנֶֽ ְלפָּ
ל  ֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ַעל כָּ ֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵדר ּוְלַנֵצַח ְלבָּ ְלפָּ

ָך: ִוד ֶבן ִיַשי ַעְבְדָך ְמִשיֶחֶֽ  ִדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשְבחֹות דָּ
 

ֵכן  ֶרץ. ִכי ּובְּ ֶֽ אָּ ַמִים ּובָּ דֹוש ַבּׁשָּ דֹול ְוַהקָּ ֶלְך ַהגָּ ֵאל ַהֶמֶֽ ַעד ַמְלֵכנּו, הָּ ִיְשַתַבח ִשְמָך לָּ
ַצח,  ה, ֶנֶֽ לָּ ז ּוֶמְמשָּ ה, עֹּ ה, ַהֵּלל ְוִזְמרָּ חָּ ינּו: ִשיר ּוְשבָּ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ ְלָך נֶָּאה, ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ

דֹול  אֹות ְלִשְמָך ַהגָּ כֹות ְוהֹודָּ ה ּוַמְלכּות. ְברָּ ֶרת, ְקֻדּׁשָּ ה ְוִתְפֶאֶֽ ה, ְתִהּלָּ ה ּוְגבּורָּ ְגֻדּלָּ
ה ֵאל: ם ַאתָּ ם ְוַעד עֹולָּ דֹוש ּוֵמעֹולָּ  ְוַהקָּ

 
ּוָך לֵֽ ַהלְּ ל ַעְמָך ֵבית  יְּ ֶָּֽך, ְוכָּ יָך ַצִדיִקים עֹוֵשי ְרצֹוֶנֶֽ ל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדֶֽ ינּו כָּ ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ

יכּו ֶאת  ישּו ְוַיְמִלֶֽ יצּו ְוַיְקִדֶֽ ֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֶֽ ְרכּו ִויַשְבחּו ִויפָּ ֵאל ְבִרנָּה יֹודּו ִויבָּ ִיְשרָּ
ה ֵאל,  ם ַאתָּ ם ְוַעד עֹולָּ נּו, ִכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְמָך נֶָּאה ְלַזֵמר, ִכי ֵמעֹולָּ ִשְמָך ַמְלֵכֶֽ

חֹות: ל ַבִתְשבָּ ה ְייָּ ֶמֶלְך ְמֻהלָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
 

We drink the fourth כֹוס  

 

ֶפן: ִרי ַהָגֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא פְּ ינּו ֶמֵֽ ָי, ֱאֹלֵהֵֽ  ָברּוְך ַאָתה יְּ
 

ֶדה, ָברּוְך  ֶפן. ְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ ֶפן ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶֽ ם ַעל ַהֶגֶֽ עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֶֽ ה ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ַאתָּ
ֹוַע  ינּו, ֶלֱאכֹול ִמִפְריָּּה ְוִלְשבֶֽ ְלתָּ ַלֲאבֹוֵתֶֽ יתָּ ְוִהְנַחֶֽ ִצֶֽ ה, ֶשרָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶרץ ֶחְמדָּ ְוַעל ֶאֶֽ

ָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַכן  ִים ִעיֶרֶֽ ַלֶֽ ֵאל ַעֶמָך, ְוַעל ְירּושָּ ינּו ַעל ִיְשרָּ ּה, ַרֵחם נָּא ְייָּ ֱאֹלֵהֶֽ ִמטּובָּ
נּו ינּו, ְוַהֲעֵלֶֽ ה ְביֵָּמֶֽ ֶדש ִבְמֵהרָּ ִים ִעיר ַהקֶֹּֽ ַלֶֽ ָך. ּוְבֵנה ְירּושָּ ֶלֶֽ ָך ְוַעל ֵהיכָּ ָך, ְוַעל ִמְזְבֶחֶֽ  ְכבֹוֶדֶֽ

ה  יהָּ ִבְקֻדּׁשָּ ֶלֶֽ ֶרְכָך עָּ ּה, ּוְנבָּ ֹּאַכל ִמִפְריָּּה ְוִנְשַבע ִמטּובָּ נּו ְבִבְניָּנָּּה ְונ ְלתֹוכָּּה, ְוַשְמֵחֶֽ
ל, ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל  ה ְייָּ טֹוב ּוֵמִטיב ַלכֹּ נּו ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה. ִכי ַאתָּ ה ְוַשְמֵחֶֽ ֳהרָּ ּוְבטָּ

ֶפן: ֶֽ ֶרץ ְוַעל ְפִרי ַהגָּ ֶֽ אָּ ה ְייָּ, ַעל הָּ רּוְך ַאתָּ ֶפן. בָּ ֶֽ ֶרץ ְוַעל ְפִרי ַהגָּ ֶֽ אָּ  הָּ



ה     ִנְרצָּ

We pray and hope that Hashem accepts this ֵסֶדר and 

that  ִשיַח ֵמן should come מָּ ה ְביֵָּמינּו, אָּ  ִבְמֵהרָּ

ִכינּו ְלַסֵדר אֹותֹו, ֵכן ִנְזֶכה  תֹו. ַכֲאֶשר זָּ טֹו ְוֻחקָּ ל ִמְשפָּ ֲחַסל ִסדּור ֶפַסח ְכִהְלכָּתֹו, ְככָּ
רֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכנָּה, ְפדּוִים  נָּה. ְבקָּ ַלֲעשֹותֹו. זְָּך שֹוֵכן ְמעֹונָּה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי מָּ

 ְלִצּיֹון ְבִרנָּה.
 
 

ִים! לָּ ה ִבירּושָּ אָּ נָּה ַהבָּ   ְלשָּ





In אחד מי יודעwe speak of the significance of thirteen different numbers. One is  ,'ה
two are the  ,לוחותthree are the אבות four are the  אימהות and so forth. We can 
understand the importance of all of them except for the number eleven. At first 
glance, we don’t see the significance of eleven stars in Yosef’s dreams. What can 
this number represent?  

I heard a beautiful expiation from my uncle, R’ Naftoli Heinemann. It is known that 
a person dreams at night about what he thinks about during the day. Yosef was in 
a situation where his brothers hated him. (this is something that needs to be un-
derstood properly on their  מדריגה) They threw him in a pit, sold him to the 
 etc. We would think that when Yosef thought about his brothers during ישמעאלים 
the day, he’d think of them as evil people and murderers. However, from the 
dream we understand that he thought of his brothers as stars; and didn’t see the 
bad in them.  

This number eleven (representing the 11 stars) teaches us a very important les-
son. Even if a Jew does not act properly, we must focus on his good side and re-
alize that every Jew is really a star.  

Today, when we need Hashem’s protection more than ever, let’s try to concen-
trate on the good in every Jew and overlook what might bother us. Let’s view 
every Jew as a shining star. 

 - Morah Chaya Moldaver 





 "ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע"
ד  ֶאָחד ד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאחָּ ִמי יֹוֵדַע? ֶאחָּ

ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ
 

ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְשַנִים ֲאִני יֹוֵדע: ְשֵני  שְּ
ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ  ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ

 

ֹלָשה ה  שְּ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֹלשָּ ִמי יֹוֵדַע? ְשֹלשָּ
ַמִים  ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ אָּ

ֶרץ. אָּ  ּובָּ
 

ַבע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַבע  ַארְּ
ד  בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ִאמָּ

ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ
 

ה, ַאְרַבע  ֲחִמָשה ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמּׁשָּ ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמּׁשָּ
ַמִים  ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ִאמָּ

ֶרץ. אָּ  ּובָּ
 

ה חּוְמֵשי  ִשָשה ה, ֲחִמּׁשָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשּׁשָּ ִמי יֹוֵדַע? ִשּׁשָּ
ד ֱאֹלֵהינּו  בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ תֹורָּ

ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ  ֶשַבּׁשָּ
 

ָעה ה ִסְדֵרי  ִשבְּ א, ִשּׁשָּ ה ְיֵמי ַשַבתָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשְבעָּ ִמי יֹוֵדַע? ִשְבעָּ
בֹות, ְשֵני ֻלחֹות  ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ִמְשנָּה, ֲחִמּׁשָּ

ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ  ַהְבִרית, ֶאחָּ
 

מֹוָנה ה ְיֵמי  שְּ ה, ִשְבעָּ ה ְיֵמי ִמילָּ ה ֲאִני יֹוֵדע: ְשמֹונָּ ִמי יֹוֵדַע? ְשמֹונָּ
הֹות,  ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמּׁשָּ א, ִשּׁשָּ ַשַבתָּ

ד ֱאֹלֵהינּו  בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ ה אָּ ְשֹלשָּ
ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ  ֶשַבּׁשָּ

 



 
ָעה ה ְיֵמי  ִתשְּ ה, ְשמֹונָּ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ִתְשעָּ ִמי יֹוֵדַע? ִתְשעָּ

ה,  ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמּׁשָּ א, ִשּׁשָּ ה ְיֵמי ַשַבתָּ ה, ִשְבעָּ ִמילָּ
ַמִים  ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ַאְרַבע ִאמָּ

ֶרץ. אָּ  ּובָּ
 

ה  ֲעָשָרה רָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעשָּ רָּ ִמי יֹוֵדַע? ֲעשָּ
ה,  ה, ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ִדְבַריָּא, ִתְשעָּ

ה  ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמּׁשָּ א, ִשּׁשָּ ה ְיֵמי ַשַבתָּ ִשְבעָּ
בֹות, ְשֵני  ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ חּוְמֵשי תֹורָּ

ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ  ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ
 

ה  ַאַחד ָעָשר רָּ א, ֲעשָּ ר כֹוְכַבּיָּ שָּ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד עָּ שָּ ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד עָּ
ה  א, ִשּׁשָּ ה ְיֵמי ַשַבתָּ ה, ִשְבעָּ ה, ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ִדְבַריָּא, ִתְשעָּ
בֹות, ְשֵני  ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמּׁשָּ

ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ  ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ
 

ֵנים ָעָשר ר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵנים  שְּ שָּ ִמי יֹוֵדַע? ְשֵנים עָּ
ה ִדְבַריָּא,  רָּ ר כֹוְכַבּיָּא, ֲעשָּ שָּ ר ִשְבַטּיָּא, ַאַחד עָּ שָּ עָּ

ה ְיֵמי  ה, ִשְבעָּ ה, ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ִתְשעָּ
ה,  ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמּׁשָּ א, ִשּׁשָּ ַשַבתָּ

בֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ַאְרַבע ִאמָּ
ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ  ֶאחָּ

 
ֹלָשה ָעָשר ר ֲאִני יֹוֵדַע:  שְּ שָּ ה עָּ ִמי יֹוֵדַע? ְשֹלשָּ

ר  שָּ ר ִשְבַטּיָּא, ַאַחד עָּ שָּ ר ִמַדּיָּא, ְשֵנים עָּ שָּ ה עָּ ְשֹלשָּ
ה, ְשמֹונָּה ְיֵמי  ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ה ִדְבַריָּא, ִתְשעָּ רָּ כֹוְכַבּיָּא, ֲעשָּ
ה  ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמּׁשָּ א, ִשּׁשָּ ה ְיֵמי ַשַבתָּ ה, ִשְבעָּ ִמילָּ

בֹות, ְשֵני  ה אָּ הֹות, ְשֹלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ חּוְמֵשי תֹורָּ
ֶרץ. אָּ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבּׁשָּ  ֻלחֹות ַהְבִרית, ֶאחָּ



ָיא ָיא, ַחד ַגדְּ  ַחד ַגדְּ
 

א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא.  ְדַזִבין ַאבָּ
 

ָרא ָאָתא שּונְּ א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד וְּ ה ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ ְכלָּ , ְואָּ
 ַגְדיָּא.

 
ָבא ָאָתא ַכלְּ א ִבְתֵרי זּוֵזי, וְּ ה ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ ְכלָּ א, ְדאָּ ַשְך ְלשּוְנרָּ , ְונָּ

 ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא.
 

ָרא ָאָתא חּוטְּ ה ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין וְּ ְכלָּ א, ְדאָּ ַשְך ְלשּוְנרָּ א, ְדנָּ ה ְלַכְלבָּ , ְוִהכָּ
א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא.  ַאבָּ

 
ָאָתא נּוָרא ה וְּ ְכלָּ א, ְדאָּ ַשְך ְלשּוְנרָּ א, ְדנָּ ה ְלַכְלבָּ א, ְדִהכָּ ַרף ְלחּוְטרָּ , ְושָּ

א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא.  ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ
 

ָאָתא ַמָיא ַשְך וְּ א, ְדנָּ ה ְלַכְלבָּ א, ְדִהכָּ ַרף ְלחּוְטרָּ א, ְדשָּ ה ְלנּורָּ בָּ , ְוכָּ
א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא. ה ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ ְכלָּ א, ְדאָּ  ְלשּוְנרָּ

 
ָאָתא תֹוָרא ה וְּ א, ְדִהכָּ ַרף ְלחּוְטרָּ א, ְדשָּ ה ְלנּורָּ בָּ א, ְדכָּ א ְלַמּיָּ תָּ , ְושָּ

א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא,  ה ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ ְכלָּ א, ְדאָּ א, ְדנַָּשְך ְלשּוְנרָּ ְלַכְלבָּ
 ַחד ַגְדיָּא.

 
ָאָתא ַהשֹוֵחט ַרף וְּ א, ְדשָּ ה ְלנּורָּ בָּ א, ְדכָּ א ְלַמּיָּ תָּ א, ְדשָּ ַחט ְלתֹורָּ , ְושָּ

א  ה ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ ְכלָּ א, ְדאָּ א, ְדנַָּשְך ְלשּוְנרָּ ה ְלַכְלבָּ א, ְדִהכָּ ְלחּוְטרָּ
 ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא.

 
ַאְך ַהָמֶות ָאָתא ַמלְּ א, וְּ א ְלַמּיָּ תָּ א, ְדשָּ ַחט ְלתֹורָּ ַחט ְלשֹוֵחט, ְדשָּ , ְושָּ

ה  ְכלָּ א, ְדאָּ א, ְדנַָּשְך ְלשּוְנרָּ ה ְלַכְלבָּ א, ְדִהכָּ ַרף ְלחּוְטרָּ א, ְדשָּ ה ְלנּורָּ בָּ ְדכָּ
א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא.  ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ

 
ָאָתא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא א, וְּ ַחט ְלתֹורָּ ֶות, ְדשָּ ְך ַהמָּ ַחט ְלַמְלאָּ , ְושָּ

א, ְדנַָּשְך  ה ְלַכְלבָּ א, ְדִהכָּ ַרף ְלחּוְטרָּ א, ְדשָּ ה ְלנּורָּ בָּ א ְלַמּיָּא, ְדכָּ תָּ ְדשָּ
א ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדיָּא, ַחד ַגְדיָּא. ה ְלַגְדיָּא, ְדַזִבין ַאבָּ ְכלָּ א, ְדאָּ  ְלשּוְנרָּ






